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॥ উশুলর্গ ॥ 

আমাদের মাতৃভূমির সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার দুর্জয় সংকল্প 
লইয়া যে সব বীর জোয়ানেরা সীমান্তের দুর্গম তুষারাবৃত হিমেল- 
প্রান্তরে সকল আপদ-বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়। হাসিমুখে বুকের 
রক্ত ঢালিয়া ভারতমাতার তর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের অমর- 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রন্থখানি নিবেদিত হইল। 





ভূমিকা 
সম্প্রতিকালের ইতিহাসে চীন কর্তৃক ভারতভূমি আক্রান্ত হইবার ফলে দেশে 

এক জরুরী অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে । আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষ 
এবং মাতৃভূমিকে পবিত্র ও নিশ্চিত-নিরাপদ রাধিবার জন্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ 
হইতে শুরু করিয়া সাধারণ নাগরিকবুন্দ পর্যস্ত সকলের উপর আজ এক 

বিরাট কর্তব্য ও দায়িত্ব আসিয়৷ পড়িয়াছে। সমগ্র দেশের হাজার হাজার 
মাইলব্যাগী সীমান্তকে স্বসংরক্ষিত করা আজ ধৈমন এক কঠিন সমস্তা, তেমনি 

কোটি কোটি জনগণকে আধুনিক যুগের সমর বিষয়ে শিক্ষিত করিয়৷ তাহাদের 
উপর সত্যকারের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা আর এক কঠিন সমস্ত । 

চৈনিক আক্রমণের ফলে এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের ভাব ও ভাবনা এতই 

জরুরী হইয়া পড়িয়াছে যে, আজ সমগ্র দেশবাসীকে দেশরক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য 
সম্বন্ধে সম্যক ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তোল! অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 
একথা সত্য, প্রতিদেশের সামরিক বাহিনীর একটি স্থায়ী বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে 

অংশগ্রহণ করে এবং সেই বাহিনী “প্রথম লাইন' হিসাবে দেশ সংরক্ষণের 

পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্বকে স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করে। কিন্তু আধুনিক যুগে যুদ্ধ 
সর্বাত্মক হইয়। পড়ে-_-অন্তত বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধ তাহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে । 

ভারতের আদি ও অকৃত্রিম আকাঙ্কা--সমগ্র বিশ্বকে বুদ্ধের কবল হইতে মুক্ত 
রাখিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বে মনুষ্য সমাজের অনুকূল করিয়া 
বিশ্বভ্রাত্ত্বের অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম প্রবর্তন. করা । ভারতের প্রিয় নেতা 
পণ্তিত জওহরলাল নেহরু সেই আদর্শের জন্য আত্মনিবেদন করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীর 
শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন । মহাত্ম৷ গান্ধীর প্রিয় শিষ্য জওহরলালজী সমগ্র বিশ্বকে 
নৈতিক সংকট হইতে মুক্ত রাখিবার পথনির্দেশ করিয়াছেন। তাহার এই আদর্শ 

ভারতেরই আদর্শ। কিন্তু এই শাস্তি ও বিশ্বকল্যাণের আদর্শ নিজ দেশের 
অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার অনিবার্য শর্তের উপর নির্ভরশীল । তাই, বিদেশী 

আক্রমণের হন্ড হইতে নিজেদের সম্মান অক্ষুঞ্ন রাখিবার জন্য অন্ত্রধারণ নীতি- 

বিরোধী নয়। আমাদের দেশের প্রতিটি ইঞ্চি শত্রর কবল হইতে মুক্ত 
রাখিবার পবিত্র অধিকার নিশ্চয় আমাদের রহিয়াছে । এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে 
আমাদের স্বাধীন সরকার সম্প্রতি প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আরও অধিক বাস্তব 
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কর্মক্চীর প্রবর্তন করিয়াছেন । দেশের সামরিক স্থায়ী বাহিনী ছাড়াও আর একটি 

লাইন” থাকে যাহার সংরক্ষিত দল, আঞ্চলিক বাহিনী ও সীমান্ত স্কাউট নামে 

অভিহিত। সরাসরি যুদ্ধের প্রয়োজনে যোগ দিতে না হইলেও যুদ্ধের অত্যাবস্তুক 
প্রয়োজন সংসাধনে ও শাস্তির সময় দেশরক্ষার ভূমিকায় যোগ্য অংশ গ্রহণের জন্য 

সমগ্র দেশে “তৃতীয় লাইন” গড়িয়া তোলা অত্যাবশ্ক । জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী 
বা [8০29] 086$ 0০:0৪ এই উদ্দেশ্টে গঠিত “তৃতীয় লাইন | দেশ স্বাধীন 

হইবার পর ১৯৪৮ সালে এই সম্পর্কে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাম্প্রতিক- 
কালে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থাপনার ষে সম্প্রসারণ ও প্রসার 

ঘটিয়াছে ভাহারই অনিবার্য রূপ- বিশ্ববিষ্ভালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্ত 

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন । 

আলোচ্য গ্রন্থে জাতীয় শিক্ষাধিবাহিনীর আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা 
নির্দেশ করিয়াছি যে, ইহার মুখ্য উদ্দেন্ঠ শিক্ষার মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্ধদ 
করিয়৷ দেশসংরক্ষণের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে অধিকতর চেতন! জাগরিত কর] । 
এই আদর্শ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের সম্মুে ইংরাজ আমলের 
সামরিক প্রয়োজন ও কার্যকারিতার ইতিহাস উপস্থাপন করিয়া দেখিয়াছি যে, 
স্বাধীন ভারতে এই প্রয়োজন সম্পূর্ণ অন্ত ধরনের | জাতীয় সমর শিক্ষার্থীদের জানা 
উচিত যে, দেশ স্বাধীন হইবার পর এই সম্পর্কে ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত আয়োজন 

সম্ভব হইয়াছে । প্রতি সক্ষম শিক্ষার্থীরই এই ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত পরিকর্গনায় 

স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করিয়৷ ভারতভূমিকে শক্তিশালী করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া 
আসা প্রয়োজন । 

কলেজগুলিতে জাতীয় সমরশিক্ষা গ্রহণ আবন্তিক বলিয়া বিবেচিত হওয়ার 

পর বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয় এই সম্পর্কে পাঠ্যস্থচীর প্রবর্তন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে 

প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিগ্থালয়ে শিক্ষার্থীদের উপবুক্ত শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্তু- 
সংখ্যক অফিসারদের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সমর শিক্ষাদান করা হইয়াছে। 

এই সমস্ত অফিসারদের পরিচালনায় ও সরকারের অর্থান্কুল্যে জাতীয় শিক্ষার্থা- 

বাহিনী গঠনের কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে । কলেজ শিক্ষার্থীদের 
তাই ব্যবহারিক ভাবে (75:806108] ) পদাতিক ও রাইফেলবাহিনীর কর্তব্য 

সম্বন্ধে যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে তজ্জন্ত একটি পাঠ্যস্থচী আবস্তিকভাবে 

অনুসরণ করিতে হইতেছে । 
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জাতীয় শিক্ষার্থীবাহিনী গঠনের আম্পৃবিক ইতিহাস, পদাতিক ও রাইফেল 
বাহিনী গঠনের উপফোগিতা, ব্যবহারিকভাবে যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সৈশ্তবাহিনীর 

কর্তব্য, বেসামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠ্যস্থচী অনুসরণ করিয়া 

এই গ্র্থ রচিত হইল। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর পক্ষে এই গ্রস্থখানি বিশেষ 
সাহায্যকারী পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হইলে তবেই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে 
বলিয়া গণ্য করিব। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যম এই 

প্রথম । তথাপি ব্যবহারিক' ভাবে লন্ধ অভিজ্ঞতার সাহাধ্যে গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীদের 

উপযোগী করিয়া লিখিবার জন্ত চেষ্টার কোন ক্রুটি কর! হয় নাই। আশা করি 
শিক্ষাধিগণ এই গ্রন্থের সাহায্যে প্রভৃত উপকৃত হইবেন। 

্রস্থখানির প্রকাশনার প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ যে 
নিদারুণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাহাদের আস্তরিক 

অভিনন্দন জ্ঞাপন করি । তাহাদের আগ্রহে ও যত্বে নিতান্ত অল্ললময়ের মধ্যে 
এই গ্রন্থটির সুটু ও সরবাঙ্নুন্দর প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। 

ইতি, 

বিনীত, 
বি. বি. চ্যাটার্জী 
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_-টারগেটের গতি-_গুলী-মগ্ডলীর সিদ্ধান্ত_দ্রুত তাক্ 
করিয়া গুলী ছোড়া- রেঞ্জে নিয়মানুবতিতা ও ফায়ারিং- 

পয়েণ্ট-আধিকারিকের কর্তব্য- রাইফেল সম্বন্ধে কয়েকটি 

প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়-_গুলী পড়ার এলাকা-_ 
মেশিন গান--15210-7:90-এর বৈশিষ্ট :73291. 

খুলিবার ও জুড়িবার পদ্ধতি--138%761 এবং 306৮ 0:০০] 

খুলিবার ও জুড়িবার পদ্ধতি--[3০৫7 এবং 331]১০৭ 3:08) 

খুলিবার ও জুড়িবার পদ্ধতি-_ব্রেন গান যন্ত্রের চাল-_ 
গুলী ভরা, গুলী খালি করা ও পাল্লা লাগান--[4240 

ধরা এবং লক্ষ্য শ্থির করার পদ্ধতি--1110+ হইতে গুলী 

ছু'ড়িবার প্প্রক্রিয়া- আশ ক্রিয়া-_নানাপ্রকার আড়ালের 
পিছনে £৪ চড়ান- -স্টেন গান_-স্টেন খোলা, জোড়া এবং 

সাফ করার প্র্রক্রিয়া-_-গুলী ভরা, গুলী খালি করা, স্টেন 

বহন করা এবং গুলী ছোড়া ম্যাগাজিন ভরা _স্টেন বহন 

করিবার প্রক্রিয়া-_ম্যাগাজিন থালি করা--গুলী করা" 

আশু-ক্রিয়া_-৩৬নং বোমার সাধারণ বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্য-_-৩৬নং 



| আছ ] 

বিষয় 

বোমার যন্ত্রের চাল- বিভিন্ন প্রকারের আড়ালের পিছন 

হইতে গ্রেনেড নিক্ষেপ-_-২" মর্টার খোলা, জোড়া এবং সাফ 

করার পদ্ধতি-_-২" ইঞ্চি মর্টার গোলার পরিচিতি, ইহাদের 
বৈশিষ্ট্য মর্টার হইতে বোম! নিক্ষেপের প্রক্তিয়া-_-অতি 
বিস্ফোরক গোল] ফায়ার করিতে হইলে 75৪-এর কাজ-_- 

ধোয়া বোমা-_ধোঁয়া বোম! চিনিবার সহজ উপায়-_ 

ধোয়া বোমার চাল--ধোয়| বোমার সার্থকতা 

প্যারাস্্ট বোমা প্যারাস্থট বোমার চাল- প্যারাস্থুট 
বোমার সার্থকতা” _সিগন্ভাল বোমা _সিগন্তাল বোমার 

চাল-_সিগন্তাল বোমার স্বার্থকতা- বোমা! গীট বাধার 

পদ্ধতি-_মর্টারে গোলা ভরা, খালি করা, মর্টার বসান ও 

গোলা ছোড়ার প্রক্রিয়া _সঙ্গিন শিক্ষা শক্রর প্রতিকৃতির 

উপর সঙ্গিনের একটি খোঁচা মারা সঙ্গিন দ্বার শক্রর 
প্রতিক্কতির উপর ছুইটি খোচা মার।-_-1777108 96০/-এর 

ব্যবহার-__বেয়নেটে আত্মরক্ষা ] 

9. হলল্রাহখল্ক্র ভিনখন্ন পাক্ষতি 
10. "মানচিত্র পন্ন প্রশাতলী 

[ মানচিত্র বলিতে আমরা কি বুঝি' ?-_মানচিত্র বসান 

ও প্রকৃত উত্তর দিক বাহির করিবার পদ্ধতি-_মানচিত্রের 

সাহায্যে নিজের অবস্থান নির্ণয় করিবার পদ্ধতি__বেয়ারিং 

এবং পিজমিটিক কম্পাসের সাহাষ্যে ইহা লওয়ার পদ্ধতি-_ 

বিভিন্ন প্রকার প্রিজমিটিক কম্পাস এবং তাহাদের বর্ণনা-_ 
রাত্রে মার্চ করার জন্ত কম্পাসের সন্নিবেশ পদ্ধতি_-স্কেল-_ 

মানচিত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ সামরিক বাহিনীতে 

ব্যবহৃত প্র্রাকটর-_56:5109 72:০6:806০:-এর সাহায্যে 

মানচিত্রের উপর বেয়ারিং পরিমাপ “করিবার পদ্ধতি-_ 

মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করার পদ্ধতি-_আত্ত্টিগোচরতা-_ 
আস্তদুর্টিগোচরতা বাহির করিরার পদ্ধতি-_-সমোন্নতি 
রেখা কাহাকে বলে ] 

পৃষ্ঠা 

160--926 

21)7--+262 

268---.298 



[ যু | 

বিষয় পৃষ্টা 
11. ড্রিল হা! ুচক্ানক্সাজ 

[ উপক্রমণিকাঁ_খালি হাতে ড্রিল_তিন শ্রেণীতে 
দাড়াইবার ও গণনা করিবার পদ্ধতি-_07092. &0এ 01999 

07067 7709101)--13299] 00) 1781] 20) 081] ০00৮ 

1901106- পাশের দিকে কদম লওয়া _-015201705 

ঠ1076--[119 এবং 1£09-এর দিক পরিবর্তন- দাড়ান 

অবস্থায়, চলিতে চলিতে, খালি হাতে স্নুটি করার পদ্ধতি-_ 
01190 10111074078 0)121]]- 70190000200] ও 

(০00) 93 1)11]]- 0990. 81001001108-705080 ০1 

1701700] | 2)4--838 

12. নেসাল্সিক প্রতিপক্ষ ্যনস্থ? 
[ বেসামরিক প্রতিরক্ষা -উদ্দেশ্ব--বিমান আক্রমণ 

-_প্রতিরক্ষা-_বিমান আক্রমণের সতর্কতাস্চচক সংকেত-_ 

18007 -10566109] 820100১5561) 170092091 

20008 ৯)869৮0--বিমান আঞ্মণ সংকেতের প্রকার 

--বিমান আক্রমণের সময় আতঙ্ক নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ__ 

বিমান-আক্রমণ আশ্রয়স্থল ও উহার নিরাপত্তার মান- -বিভিন্ন 

প্রকার বোমার প্রতিক্রিয়া-__বেসামরিক জরুরী অবস্থাকালীন 

জনকল্যাণমূলক সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যাবলী 
অগ্নিনির্বাপণ পদ্ধতি__অগ্নি নির্বাপণ সম্পর্কীয় উপদেশ-_ 
অগ্নিবোমা এবং অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা__অগ্নি- 

নির্বাপক সরঞ্জাম, ইহার ব্যবহার ও যত্ব-_-মনম্তাত্বিক যুদ্ধ-_ 

গুজব বন্ধ করিবার প্রক্রিয়া এবং আতঙ্ক দমন ও প্রতিরোধ-_ 

উদ্ধার কার্ আহতদের ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহির করিবার 
ব্যবন্থাঁ- 71:86 410. 2100. 50109, 98010610177 

মানবদেহের অস্থি, মাংসপেশী ও শিরা-উপশিরার সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ -মাংসপেশী-_শিরা-উপশিরা--শিরা-উপশিরা হইতে 
রক্তক্ষরণ এবং ইহা বন্ধ করার ব্যবস্থা_আহত ব্যক্তিদের 



[| অম্বো? ] 

বিষয় পৃ 

অপসারণ ব্যবস্থা-_অস্থায়ী 87011এর ব্যবহার এবং 

অস্থিভঙ্গের চিকিৎসাঁ-আকম্মিক স্নায়বিক উত্তেজনা-_ 
সংস্তালোপ- আগুনে পোড়া এবং উষ্ণ তরল পদার্থে পোড়া 
ক্ষত-_চিকিসা পদ্ধতি--জলে ডোবা--স্পদংশন- কৃত্রিম 
শ্বাস-প্রশ্বীন চিকিৎসা ] 89-__389 

13. পাব্রমাণবিক অঅ্ঞ? ক্ষেপণাজ্স এব 
পারমাণবিক অজ্ঞ বিপদ ও প্রতিরক্ষা 

[ পরমাণুর গঠন-_তেজস্তরিয়তা পারমাণবিক অস্ত্র 
' নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্থ ] 990--47১ 
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জাতীয় শিক্ষার্থীবাহিনী ও উহার সংগর্ভনের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

87511719699 ০ £35 561০1581059 00195 

৪060 269 [07778961018 

তব. ০. ০.এর সংডজ। ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা! বিভাগে স্থায়ী সামরিক 

ন্নাহিনী ছাড়াও আরও শন্তান্ত কয়েকটি বাহিনী আছে। যথা, স্থায়ী সামরিক 
বাহিনীর অন্তর্গত রক্ষিত দল (2690121 /১0095 [২6561৬৪ )১ আঞ্চলিক 

বাহিনী (06000002] ঠোট ) এবং সীমান্ত স্কাউট (90:62 9০004 )। 

এএই বাহিনীকে দেশরক্ষা বাপারে “ছ্িতীয় লাইন” বলা হয়। সাধারণ সময় 

অর্থাৎ জরুরী অবস্থ। দেখা না! দিলে, এই বাহিনীগুলিকে সামরিক শিক্ষালাভ 

কনা ছাড়। অন্তকোন বিশেষ কাজ করিতে হয় না। জাতীয় শিক্ষার্থী 
বাহিনীকে (50০0081056৮ 00125 ) দেশরক্ষ! ব্যাপারে “তৃতীয় লাইন" 

রল৷ যাইতে পারে । অবশ্ত জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর শিক্ষার্ধিগণের 
ঘ 22950) সরাসরি ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কণার বাধ্যতামূলক কোন 

দায়িত্ব নাই। কিন্ত আপদ্কালে অর্থাৎ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে, এই 

রাহিনী স্বেচ্ছায় দেশরক্ষার্থে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্ধভার স্বন্ধে বহন 
নকরিবে-ইহাই সরকার এবং জনমত আশসকরেন। 

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য 

ও উদ্দেশ্ত এই ঘে-(১) ইহা ভারতের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জাতীয় 
চরিজ্র গঠনে সাহাযা করিবে, তাহাদের মনে সৌহার্দে্যর ভাব জাগরিত 

করিবে, তাহাদের সেবার আদর্শে উদ্দ্ধ করিবে এবং ভবিষ্যতে তাহারা 

নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার স্থযোগ ও সামধ্য লাভ করিবে; (২) দেশের যুবক- 

সুবতীদের প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে-_যাহাতে তাহাদের 
মনে দেশরক্ষা ব্যাপারে আগ্রহ জাগরিত হয় এবং (৩) জাতীয় 

ছআপদ্কালে যাহাতে সংঙ্দে সামরিক বাহিনীর বুদ্ধি করা যায় সেইজন্ত 
সম্ভাব্য আধিকারিকগণের একটি পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত দল গঠন করা 

০ 005206 2 25967৮৩, 0 096012] 9£619615 )। 
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জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী আইন প্রবর্তন ঃ হ্বাধীনতা৷ লাভের পর ১৯৪৮ 
গ্রাটাব্ধের ১৬ই এপ্রিল ভারত সরকারের গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় 

জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী গ্রতিষ্ঠা-বিষয়ক আইনটি (৪00081 02৫6 

0০79 4১০) বিধিবদ্ধ হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হয় এবং এ দিন হইতেই 
আঙ্ুষ্ঠানিক ভাবে উহার উদ্বোধন হয়। জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী গঠনের' 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয় ভারত সরকার অকম্মাৎ এই আইন 

বিধিবদ্ধ করিয়াছেন_এ কথা মনে, করিলে তুল হইবে। কারণ, প্রথম, 

মহাযুদ্ধের পর হইতেই ভারতীয় জনগণ ভারতের আভ্যন্তরীণ রক্ষাভার৷ 

গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী 

গঠনের দাবি তদানীন্তন বুটিশ সরকারের নিকট জানাইতেছিল। 

বৃটিশ সরকার এই দাবি আংশিক পূর্ণ করিয়! ভারতে একটি 
আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করে। ১৯২৫ শ্রীষ্টাবে। 

৪৪৬৭ নং ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর (001%51510 1001510105 

0০:55) নামে একটি বাহিনী এই আঞ্চলিক বাহিনীর 

সহিত যুক্ত কর] হয়। ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর নামক বাহিনীতে, 

কেবলমাত্র ইউনিভারসিটির অধীন কলেজগুলিতে পাঠরত পুরুষ শিক্ষা্থিগণ 

যোগ দিতে পারিতেন। তখন ইহাদের সম্পূর্ণ নাম ছিল"'নং ব্যাটালিয়ান 

টে. শা, 0]. যা ছু এই বাহিনীতে যোগদান করিলে এই 

বাহিনী-ভৃক্ত আধিকারিক ও শিক্ষার্থিগণকে সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী সৈন্বাহিনীর! 

নিয়মকান্ুনের আওতায় আসিতে হইত। এই সময় এই বাহিনীর, 

আধিকারিকগণ স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর “ভাইসরয় কমিশন” ও “কিংস 

কমিশন'-এর মর্ধাদা পাইতেন এবং তাহাদের পদ-মধাদ্াহষায়ী দায়িত্ব, 

পালন করিতে হইত। 
অচিরে বোম্বাই বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীনে ১নং বোম্বাই ব্যাটালিয়ান 

টে. পু, 01. পু, ছা, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে নং বেঙ্গল 

ব্যাটালিয়ান 0. শা, 0]. "যা চু", মাজ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩নং মান্রাজ' 

ব্যাটালিয়ান 0৮. 0১]. শু চ. এবং এইবপ আরও কতকগুলি 0.1]. ০. 

ব্যাটালিয়ান প্রতিষ্ঠিত হইল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক 

দেশবরেণ্য 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ কিছুদিন ২নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়ান। 

0. পু, 0১1, বা চশএর ছাত্র হিসাবে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে 0. নু, 0. (02425107510 
50:59) নাম পরিবতিত হইয়া [0 0. 2 0. € 0015ত90 

€০610219+1119210175 (0015 ) নাম হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও 0." 0. দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে 
উপরি-উক্ত চ্য. নু". 0, হইতে কিছুনংখ্যক "শিক্ষার্থী ও আধিকারিক 

স্থায়ী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়া দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করেন। 
কিন্ত ইংলগ প্রভৃতি দেশের যুদ্ধে যোগদানকারী ইউনিভা'রসিটি ট্রেনিং 
কোরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য । 

চি. 0. ০৮ হইতে এত অল্পসংখ্যক আধিকারিক ও শিক্ষার্থীর স্থায়ী 

ঠসন্যবাহিনীতে ধোগ দ্বিবার কারণ অহ্সন্ধানের জন্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুগ্ুরুর 
জী রও সভাপতিত্বে ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার একটি তথ্যান্থৃ- 

সন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। বহু সমীক্ষার পর এই 

কমিটি ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের নিকট তাহাদের রিপোর্ট” 

পেশ করেন। এই কমিটির মতে, 0. 7, 0.এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা 

আশানুরূপ ছিল না। তছৃপরি ১৯৩৯ সাল হইতে 70. এ, 0. এবং 

্য. 0. এ, 0.এর শিক্ষার্থে স্থায়ী সৈম্তবাহিনী হইতে প্রেরিত শিক্ষক 
ও এড জুটেপ্টদের শিক্ষার মানও নিয়শ্রেণীর ছিল। 

কমিটি আরও মন্তব্য করেন যে, ভারত সরকার ধর্দি প্রকৃতপক্ষে 

ভারতীয় ছাত্রগণকে উচ্চশ্রেণীর সামরিক শিক্ষা দিতে চান, তাহা হইলে 

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি সামরিক শিক্ষাবাহিনী গঠন 
করা কর্তব্য । 

উপদেষ্টা কমিটি গঠন £ ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কুগ্জুরু কমিটির 

স্থপারিশ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী আইন (1ব৪8০:৩1 
0৪০৮ 00195 4১০) বিধিবদ্ধ হয়, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 

এই আইনের ১»২নং ধারায় জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী গঠন বিয়য়ে ভারত 

সরকার ও রাজাসরকার গুলিকে পরামর্শ দিবার জন্য কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা 

কমিটি এবং রাজ্য উপদেষ্ট। কমিটি গঠনের নির্দেশ ছিল। এই 

কমিটিগুলির প্রধান কাজ ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে 

জাতীয়-বাহিনী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নীতিগত ব্যাপারে উপদেশ 

দান করা। 
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প্রথমে কেন্ত্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ছিলেন তদানীন্তন দেশ-রক্ষাঃ 
সচিব ডঃ কে, এন. কাটজু। অন্যান্ত সভ্যদ্দের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী, 
মহাবীর ত্যাগী, দেশরক্ষা! প্রতিষ্ঠান-সচিব পণ্ডিত হৃাদয়নাথ কুগ্জুর, শীউ 

নারায়ণ ফতেদার, সি. পি. গিদওয়াশী, কর্নেল বি. এ. 
8৮: জাইডি, স্থল বাহিনীর প্রধান স্নোপতি জেনারেল এস. 

এম. শ্রীনাগেশ, নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ভাইস্ 
এডমিরাল এস. এইচ. কারলিল, বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি 

সথত্রত মুখাজী, প্রতিরক্ষা! কার্ধাধক্ষ এপ. কে. ভ্যালোডি, প্রতিরঙ্গ 
দপ্তরের অর্সংক্রান্ত উপদেষ্টা এস. ব্যাথাম ও শিক্ষা-সচিবের উপদেষ্ট। 

আর. কে. ভ্যান । 

রাজ্য উপদেষ্টা কমিটিগুলিতে থাকিলেন রাজ্য সরকারের শিক্ষা 

মন্ত্রিগণ এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাচার্ধগণ। রাজ্য কমিটিগুলি রাজ্য সরকারকে 

নৃতন শিক্ষার্থী বাহিনী প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, কল্যাণকর 
কার্ধ-_এইসব বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন । কোন 

জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে এই কমিটির উপদেশ রাজ্য 
সরকারকে গ্রহণ করিতে হয়। 

উপরি-উক্ক বিষয়গুলি ছাড়াও এই কমিটিকে যে-কোন বিষয়ে কেন্ত্রীর 

সরকার, রাজ্যলরকার, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর অধিকর্তা বা ডাইরেক্টর 

জেনারেলগণকে প্রয়োজনানুযায়ী পরামর্শ দান করিতে হয়। জাতীয় 

শিক্ষটর৫থা বাহিনীর কৃতিত্ব বহুলাংশে এই কমিটিগুলির উপর নির্ভর করে। 
ব.0.০.এর বিভাগ £ প্রথমে ঘি. 0.0. বাহিনীতে ছুইটিমাত্র বিভাগ 

ছিল--(ক) সিনিয়র বিভাগ ও (খ) জুনিয়র বিভাগ । ১৪৫০ সালে বালিকা 

বিভাগ (পিনিয়র) ও ১৯৫৪ সালে বালিক1 বিভাগ (জুনিয়র )' 

গঠিত হয়। এই সকল বিভাগের শিক্ষার্থী ও আধিকারিকগণের যুদ্ধে 
সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সরাসরি কোন দায়িত্ব নাই। কিন্তু অন্য 

সকল প্রকার কার্য করার দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা] ইহাদের আছে ।' 

অবাধ্যতার জন্য ও নিয়মান্গবতিতা (18৬ 5170 0:06) ভঙ্গের 

অপরাধে ইহাদের উপর ছাত্রন্থলত শাস্তি প্রদ্ধানের বিধান আছে। এই 
বিভাগের আধিকারিকগণের পদত্যাগ করিতে হইলে ছয় মাস পূর্বে! 
প্রতিরক্ষা বিভাগকে জানাইতে হয়। 

রাজ্য উপদেষ্ট/। কমিটি 
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বি. 0. 0.-এর সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগের আবার তিনটি উপ- 

বিভীগ আছে। যথা,_-(১) স্থল বাহিনী বিভাগ, (২) নৌ-বাহিনী বিভাগ 

এবং (৩) বিমান-বাহিব্রী বিভাগ | টব. 0১0. শিক্ষার চাহিদা বিদ্যালয়- 

গুলিতেও খুব বেশী হইয়া পড়ায় ভারত সরকারকে অচিরে টব. ০৮0. 

বাতিনীর অধীনে অন্তরূপ একটি সাহাধাকারী শিক্ষার্থী বাহিনী ( /১9১111215 

0506৮ 0093 বা 4৯, 0৮0.) গঠন করিতে হয়। বিদ্যালয়ের 

ছাত্রগণ 4১, 0. 0এর অধীনে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে । 

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধা হইতে *এই বাহিনীর আধিকারিক নিযুক্ত 

হন। 4৯.০৮০৮এর শিক্ষা পচ্ধতি টব. 0. 0.-এর শিক্ষাপদ্ধত হইতে 

অপেক্ষা রুত নিম্ন স্তরের | 

ঘ. 0. 0.এর আধিকারিনগণের শিক্ষা-ব্যবস্থ।ঃ ১৯৫৪ সালে 
নাগপুরের নিকট কামটি সৈশ্স-ছাউনীতে টৈ. 0, 0.এর আধিকারিকগণের 

জন্য একটি উন্নত শ্রেণীর শিক্ষা-কেন্্র (066615+ "51010 8০1০০] ) 

খোলা হয়। এই বিদ্বালয়েব কাজ হইল-4015-00201019810 ট্রেনিং 

দেওয়া ও আধুনিক পদ্ধতিতে চ২৪2551:65 0০192 প্রবর্তন করা। ইহা। 

ছাড়া সমস্ত রাজাগুলিতে যাহাতে টব. 0.0. শিক্ষাদান-পদ্ধতি একই 

প্রকার হয় সেই উদ্দেশ্যে দেরাছুন, চক্রতা প্রভৃতি স্থানে টৈ- 0১ 0 07106 

[78101090815 নামে সব্ভারতীয় শিক্ষাশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এখানে টব. 0, 0, পা রিফ্রেপারস্ কোর্স টা. ০০. অধিকর্তা 

কর্তৃক পর্চচালিত হয় 

ইহার পূর্বে টব. ০. 0.এর শাক স্থায়ী সৈনাদলের শিক্ষা 

কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইত 

১৯৬১ সালে পুণার নিকটবর্তী পুরন্দর নামক একটি মারাঠী গিরিছুর্গে 

আধিকারিকগণের শিক্ষার জন্য টব. 0. ০, /১০৪4610% ন'মে আর একটি 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ্াপিত হয় । ভারতের তদানীন্তন দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি. 

কে. কুষ্ণমেনন এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্কাপন করিয়াছিলেন । 

জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বুদ্ধির জন্য টব. 0 0. 

অধিকর্তা, রাজ্য সরকারগুলি এবং ভারত সরকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন 

করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যগুলির টব. 0.০. বাহিনী হইতে বাছাই করা 

শিক্ষার্থীদের গ্রতিবসর দিল্লীতে সাধারণতগ্র দিবসে সৈন্তদ্দের সহিত. 
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কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। সাধারণতন্ত 

দিবসের পরের দিন প্রধানমন্ত্রী টব. 0. 0 শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ 
পরিদর্শন কবেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত শিক্ষার্জীবাহিনীকে টব. 0. 0. 

পতাকা দান করেন। শ্রেষ্ঠ টব. 0. 0. শিক্ষার্থিগণ পদক, রৌপ্য- 

দণ্ড (91151109602) ইত্যাদি পুরস্কার পাইয়া থাকেন । 

বিভিন্ন রাজা হইতে দিল্লীতে আগত বব. 0.0, শিক্ষার্ধিগণের থাকিবার 

জন্য তদানীন্তন টব. ০0. 0. অধিকর্তা শ্রাবীরেন্দ্র সিং মহাশয় “বিশ্রাম গৃহ" 

নামে একটি গৃহ টব. ০. ০. প্রতিষ্ঠানকে দান করিয়াছেন। 
বি. ০.০. আধিকারিক ও শিক্ষার্থিগণকে পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষা- 

দানের জন্য দাঞ্জিলিং শহরে অবস্থিত 17102919591) ৬0010091152 

[)950065-এ বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । এই শিক্ষাকেন্দ্রে বরে চারিটি 

করিয়া পাঠক্রম পরিচালন! করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীগণের 

প্রতিনিধিদল যাহাতে একত্র মিলিত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে মানালি, 

পহেলগাম, কোদাইকানাল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে উচ্চতর নেতৃত্ব শিক্ষার 

ছাউনি (£১4৮৪০০০ 1,5296151010 70510105 (05020) প্রতিষ্ঠা কর] হয়। 

ইহা ছাড়া কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পার্খবর্তী রাজ্যের টব. 0. 0. 

শিক্ষাশিবিরে প্রেরণ করা হয়। এই শিক্ষার্থী বিনিময় জাতীয়তাবোধের 

। জাগরণে প্রচুর সহায়তা করে |. 

সামরিক বিভাগে স্থায়ী কমিশন অফিসার হিসাবে নিয়োগ করার জন্য 

দেরাছুন মিলিটারি একাডেমিতে টব. 0. 0. শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে 

মনোনীত শিক্ষার্থী গ্রহণ কর! হয় এবং তাহাদের সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত 

করিবার জন্য বিশেষ রকমের পরিশিক্ষণ ব্যবস্থা অন্ুনরণ কর] হয়। ভারতীয় 

বিমান বাহিনীতে আধিকারিক হিসাবে নিয়োগের জন্য টব. 0.0. বিমান- 

বাহিনী বিভাগ হইতে মনোনীত ছাত্রদের গ্রহণ করা হয় এবং তাহাদের জন্য 

বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । ভারতীয় 

নৌ-বাহিনীতেও বি. 0. 0. শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে ছাত্র গ্রহণ করিবার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । প্রতি বৎসর ভারতীয় যুদ্ধজাহাজে কিছুসংখ্যক 
1ব. ০. 0. নৌবাহিনীর শিক্ষার্থী নৌ-পরিচালনা শিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতে 
বাহির হন। 'করুঙ্জার”, “দিল্লী”, “মহীশুর” ও বিমানবাহী জাহাজ “বিক্রান্তে”ও 
কিছুলংখ্যক ঘ. 0. 0. নৌবাহিনীর শিক্ষার্থী ভ্রমণ করিবার" সুযোগ 
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পাইয়াছেন। ১৯৬২ সালে টব. 0. 0. সিনিয়র ডিভিসনের নৌ-বিভাগ হইতে 

১২জন মনোনীত শিক্ষার্থী ভারতীয় নৌবাহিনীর পতাকাবাহী জাহাজ ([.ব.5.) 
বিক্রান্তে গ্রীষ্মকালীন মহড়ায় যোগ দেওয়ার স্থষোগ লাভ করিয়াছেন । 

টব. ০. ০.-এর স্থলবাহিনীতে পৃবে পদাতিক বাহিনী, সাজোয় বাহিনী, 
গোলন্দাজ বাহিনী, চিকিৎসক বাহিনী, এঞ্জিনিয়র বাহিনী ও সিগনাল 
বাহিনী ছিল। ১৯৬২ সালে টব. 0. 0, পদাতিক বাহিনীর অন্তর্গত 

বি. ০.০. 84৫16 নামে একটি নৃতন বাহিনী গঠন করা হয়। 
প্রতি বৎসর টব. ০. 0. হইতে কিছুসংখ্যক মনোনীত শিক্ষার্থীকে ভারতের 

বাহিরে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। টি. 0. ০.-এর কতিপয় সর্দশ্য 
অস্ট্রেলিয়া, ইংলগু প্রভৃতি দেশেও প্রেরিত হইয়াছিলেন। সাধারণতন্ব 
দিবসে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অন্যদেশের জাতীয় 

শিক্ষার্থী বাহিনীর কিছুসংখ্যক সাস্তকে ভারত সরকার প্রতি বর আমন্ত্রণ 
করেন। ১৯৬২ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের .আনন্দানুষ্ঠানে কমনওয়েলথের 

অধীন দশটি দেশ হইতে আগত শিক্ষার্থী বাহিনী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

ইহারা আসিয়াছিলেন সিংহল, মালয়, নাইঙ্জিরিয়া, ইংলগ্ড প্রভৃতি 

'দেশ হইতে। 
সমাজসেবা-মুলক কার্য ১ জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী যে কেবলমাত্র 

যুদ্ধ-বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করে তাহা নহে। যুদ্ধ শিক্ষার শিবির ছাড়াও 
প্রতিবংসর শিক্ষার্থী বাহিনীর সভ্যদের সমাজসেবা কাধের শািবরেও 
যোগদান করিতে হয়। প্রতি বৎসর .বিভিন্ন বাহিনীর জন্য বিভিন্ন 

রাজ্যে বিভিন্ন সময় শিক্ষা-শিবির ও সমাজসেবা-শিবির স্থাপিত হয় । 

টব. ০৮ 0.3 4১07 0০এর সদস্যগণ বহু জন-কল্যাণমূলক কার্ধ কৃতিত্বের 
সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার 

জন্য টব. 0.0. ও 4৯. ০. ০ বাহিনী ষে কার্য করিয়াছে তাহার মূল্য নেহা 
কম নহে। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, কোশী নদীর কুলে বীধ 

নির্মাণকাধে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল ও মে মাসে ২৫ জন স্থায়ী সামরিক 

বাহিনীর লোক, ৫৮০ জন বে-সামরিক কেরানী, ৭০* জন শিক্ষক 

আধিকারিক ও ২৬০০০ জন টব. 0, 0. এবং 4৯. 00. সদশ্তের মিলিত 

চেষ্টায় বিহারের বাড়িয়াতে ২২* ফিট এবং ফুলকাহাতে ৪০০০ ফিট দীর্ঘ 
-বীধ নির্মাণ-_ শ্রমের মর্যাদা ও দেশভক্তির উজ্জ্বল মষ্রান্ত। 
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ভারতের প্রতোকটি রাঁজোর রাজা-সরকার টব. 0. 0.এর সমাজসেবা 

শিবিরের মাধ্যমে ছোটোখাটে! জলসেচ পরিকল্পনা, রাস্ত] নির্মাণ, বাধ নির্মাৰ 

প্রভৃতি বু জনহিতকর কার্ধ করাইয়া থাকেন । শ্রমের মর্ধাদ1 শিক্ষ। দেওয়া 

জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর আর একটি প্রধান লক্ষা। 

ব. 0, 0. শিক্ষার ক্রমবিকাশ 2 ১৯৯ সালে জাতীয় শিক্ষার্থী, 
বাহিনীর সিনিয়র ডিভিসনের অধীনে 01106:5, 510105 [01৮ বা 

0.1. 0. নামে একট দল গঠিত হইক্াছে। এই দলটিতে শুধু সেই 

সব মনোনীত ক্যাডেটদের শিক্ষা, দেওয়া হইতেছে-_যাহার] ভবিষ্যতে 

বিশ্ববিদা।লগে ক্লাতক হৃইবার পর স্থায়ী সৈম্তবাহিনীতে যোগদান: 

করিবেন বলিয়] স্বীকৃতি দান করিয়াছেন | টব. 0. 0.শিক্ষায় শিক্ষার্থার, 

সংখা! ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬২ সালের জুন মাসের শেষে জাতীয় 
শিক্ষার্থী বাহিনীর সিনিয়র ডিভিসনে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল, 

১২১,২৫৯ জন এবং স্বী-শিক্ষার্থীর সংখা! ছিল ২১৫০০ জন। জুনিয়র 

ডিভিপনে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখা] ছিল ১১৬০,৬০৫ জন এবং স্ত্বী-শিক্ষার্থীর 

সংখা! হিল ২৪,৩৪৫ জন। টব. 0. 0, চ২1616৩-বাহিনীতে বালক- 

বালিকার মিলিত সংখা! ছিল ২,৪৮,২০০ জন এবং সাহাষ্যকারী 
কাডেট কোরে (401110গ (0590 09119 সংক্ষেপে £&৯১:05 05) 

বালক-বালিকার মিলিত সংখা! ছিল ১২,৬৪,৩৮০ জন। 

. 0.০. শিক্ষার দ্রুত সম্প্রপারণের উদ্দেশ্যে এ বসরই টব. 0. ০0-এর 

সাধারণ বার্ষিক শিবিরগুলি ছাড়া আরও ৮টি উচ্চতর নেতৃত্ব শিবির, 
২২.টি টব. 0. 0.-এর আঞ্চলিক স্থলবাহিনী শিবির, ২টি টব. 0 0,. 

আঞ্চলিক বিমান বাহিনী শিবির দিলীর বি. 0. 0 অধিকর্তা কতক 

স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত পসমগ্র ভারতে ৩০টি সম্মিলিত শিক্ষা, 

শিবির ও সমাজসেবা শিবির ও স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে দাজিলিং- 

এর পর্বতারোহণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় 'বুনিয়াদী পর্বতারোহণ পাঠক্রমে, 

চারজন মহিলা! ক্যাডেট ও চারিজন মহিল! আধিকারিক গ্রহণ কর] হয়। 

পুরুষ শিক্ষার্থীদের অন্য দুইটি বুনিয়াদী পাঠক্রমের প্রত্যেকটিতে একজন, 

করিয়া আধিকারিক ও দশজন করিয়া শিক্ষার্থী গ্রহণ কর হয়। 
বৈ. ০. 0. শিক্ষার ক্রুত সম্প্রসারণ পর পৃষ্ঠায় পরিসংখ্যানের সাহায্যে 

দেখান হইল। 
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সাল পিমিয়র ডিভিসন জুনিয়র ডিভিসন 'গার্শস ডিভিসন একত্রে 

১৯৫২-৫৩ ২৬১১৬৮ ৫১১৫৪১ ৪২০ ৭৮,১৩৪ 

১৯৫:৩-৫৪ ২৮১৪৭ 6৪১৭৫৭ ৬৬, ৭৩৮৮ প 

১৯৫৪-৫৫ ৩৮,২১৭ ৫৪১৪ ৫৮ ৫,8৩০ ৯৮১৫০ ৫ 

১৯৫৫-৫৬ ৪.৮১২৭৪ ৬৪,৫৯৬ ৮১১০৭ ১১২ ০) * ৭৩ 

১৯৫৬-৫৭ ৫৫১৭৬৬ ৭২১৪১ ১১,৮৫০ ১১৪ ০১৩৫৭, 

১৪১৫ ৭-৫৮ ৬৬,৬৩৩ ৭১৩৩০ ১৫,০৫০ ১১৬০১৫১৩, 

১-৫৮-৫৯ : ৭২১৭১ ০ ৮৯,৬৯১ ৪ ২৬,০১০ ১১৮৮১৪১১ 

১৯৫৯-৬০ ৯৩,৭৩৮ ১১১ £১১ ৪০. ২৭ ৫৪৯ ২ ৩৫৪১৮ 

১১৬৯-৬১ ১১১০১৮২১ ১,৩০১১৮৫ ২১ ৪৭০ ২,৭”,৪৩৬ 

১৯৬১-৬২ ১১১৭১০৪৭ ১১৪ ৭১৮৭2 ৩৩.৪৮৩ ২.৯৮১৩৯৭ 

১৯৬২-৬৩ ১২৯,৩৩৩ ১,.৬৯,২ ০০ ৩৬,৭৬৫ ৩২৮,২৯৫ 

১৯৫৭ সাল হইতে তিন বংসরে ৭৫০ জন কাঁডেটকে 00676165866 410” 

পরীক্ষার জন্য গ্রহণ করা স্থির হইয়াছে । 

টব. 0. 0. ২1255-এ (১৯৬১ সালে গঠিত) :৯৬২-৬৩ স'লে অনুমোদিত 

059৮ সংখা! ছিল ২৯৯,২০০ এবং বর্তমানে উহা বুদ্ধি করিয়! ৬,৯-১৮ ০০ 

কর! হইয়াছে । প্রতি টৃ. 0, 0. ছ২1895 ব্যাটালিয়নে ১২টি করিয়া! 

কোম্পানি খাকিনে এবং প্রতি কোম্পানিতে ২০০ জন কাাডেট থাকিবে। 

১৯০ সালের ১ল। এপ্রিল টব. ০, ০,এর বিমান বিভাগ খোলা হয় । 

এ বংসর কেবলমাত্র বোম্বাই এবং কলিকান্ত:য় একটি করিয়া স্কোয়াড়ুন 

প্রতিষিত হয়। বর্তমানে টব. 0 0.-এর বিমান বিভাগে ১৪টি স্বোয়াড়ুন 

আছে। যথা, 

১ নং স্বোযাড়ুন বোশ্বাহ-এ 

২ নং 
১২ নং স্বোয়াড্রন পশ্চিমবঙ্গে 

৩ নং রর মাত্রাছে 

৪ নং * বিহারে 

৫ নং নি দিল্লীতে 

১ নং 
১৩নং » উদ্নর এদে 
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*নং স্কোয়াডন পঞ্জাবে 
৮নং »% মধাপ্রদেশে 

৯নং » মহীশূরে 
১০ নং ১ উড়িষ্যায় 

১৬নং ও রাজস্থানে 

১৪ শং , রাচীতে। 

ইহার মধে/ কানপুর, নাগপুর, ও দিল্লী স্কোয়াড্রনে শিক্ষার্থীদের গ্লাইডিং 

শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহার শিক্ষ'কাল তিন বংসর। স্কোয়াডরুনের 

40, 06:51০50 পরীক্ষায় কৃতকার্ধ হইলে শিক্ষার্থিগণ সরাসরি বিমান 

বাহিনীতে যোগদান করার অধিকার লাভ করে। তিন বৎসরের শিক্ষা 

কালের শেষ বৎসরে শিক্ষার্থিগণকে “১” শ্রেনীর লাইসেন্সের উপযুক্ত বিমান- 

চালন! শিক্ষ! দেওয়া হয় । 

বব. 0. ০.-এর পরিচালন ব্যবস্থা ঃ জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীকে 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় টব. 0. 0. অধিকর্তার অধীনে এই 
প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলি ্ব. 0. 0. 0191-এ ভাগ করা হইয়াছে । 

১৯৬১-৬২ সালে এই 01:916-গুলির সংখ্যা ছিল ১৬। নিয়ে এই 08:016- 

গুলির অবস্থান প্রদত্ত হইল-- 

১ নং 01:01৩- জাতীয় শিক্ষার্থী-বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র কোলাবা, বন্ধে-৫ | 

২ নং 0100] » চ » __ফোর্ট সেন্ট জর্জ, 

মাদ্রাজ-২ 

৩ নং ০1:016-- রর রঃ » __কামটি £১. ০.0. 

( মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, 

ভূপাল ) 

৪ নং 010016-. , » - ফোর উইলিয়াম, 

কলিকাতা-২১ 

(পশ্চিম বঙ্গ ও আন্দামান) 
৫ নং ০1:016-- রা ্ ৮৪ -_ফ্রেজার রোড, 

পাটন] ( বিহার )। : 
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৬নং ৮1:96 5 

৭ নং €০1:০16-- + 

৮ নং 0০:0016-- » 

৯ নং ০1:০16-- » 

১০ নং 01:01 * 

১১ নং 01:016-- % 

১২নং (০16-- ৮ 

১৩ নং (01:016- 5 

১৪ নং (০1016 * 

১৫ নং (010016-- * 

১৬ নং (4:016-- 7 

০ ১...» ৩৭ আউটরাম লাইন 
লক্ষৌ (ঢ. 5. ও 

বিদ্ধ্য প্রদেশ) 

».. » _দ্দিলী ছাউনি-১০ 

(দিল্লী ও মধ্যভারত ) 

৯0. সন, 0. 8001- 

109, সিমলা 

( পূর্ব-পঞ্জাব ) 

১. * শিলং (আসাম, 

ত্রিপুরা ও মনিপুর ) 

«॥. » দি হাব্বাল, 

বাঙ্গালোর-৬ 

( মহীশুর ও কুর্গ ) 

৮. * _জামনগর 

(সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ) 

১. ৯---চাউত্রি পেট, পোঃ 

গণ্ট,র ( অন্রপ্রদেশ। ) 
৮. *-_কটক( উড়িস্যা ) 

এ. * স্টেশন রোড,-জয়পুর 
, (আজমীর ও রাজস্থান -) 

৪. ৪ -__ভূপিন্গরনগর রোড, 

(নিউ পাতিয়ালা-_-পেপন্থ,. 

হিমাচল প্রদেশ, জন্ম ও 

কাশ্মীর )। 

১. *-_ত্রিবাজ্জাম-৬ 

_ (ক্রিবাঙ্কুর ও কোচীন) : 

উপরি-উক্ত 0:46গুলির অধীনস্থ শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর' 

করিয়া প্রতি 012216-এ স্থায়ী সৈম্তবাহিনী হইতে এক-একজন কর্নেল). 
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'লেফটেন্তান্ট কর্নেল বা মেক্রর পদাধিকাী আধিকারিক নিযুক্ত হইতেন। 

ইহাদের সাহায্য কিবা জন্য স্থায়ী পৈম্তবাহিনী হইতে কিছুসংখ্যক 
আধকারিক নিযুক্ত করা হইত। ১৯৬১ সাল হইতে টব. 0 0. 

প্রতিউানের কিধিং পক্টিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে শিক্ষার্থী 

বাহিনীর সবাধিনায়ক একজন মেজর জেনারেল। ১৯৬২-১৩ সালের 

শিক্ষার হইতে টব. 0. ০. প্রতিষ্ঠানের আর৪ পরিবর্তন সাধিত 

হইয়াছে । টব. 2. 0০. বাহিনীর সবাধিনায়কের নূতন নামকরণ হইয়াছে 
“ডাইরেক্টর ক্লেনারেল" (191:5069: 0606281) এবং 0:01১গুলির অধিকর্তার 

নৃতন নাম হইয়াছে 'ডাইপেক্টেগ (01050091)। 

ব্রিগেডিনার, কনেপ বা লেফটেন্ণ্ট-কনেশ পদ-মর্ধনাসম্পন্নগ কোন 

আধিকারিক এই ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত হইতে পারেন । ১৯৬৩ সালে জাতীয় 

শিক্ষার্থী বাহিনীর উন্ন'তকল্লে আরও অনেক নৃতন নীতি গৃহীত হইয়া:ছ। 

যেমন, টব. 0.0. কমিশণশ্রান্ত আবধিকাপিকদের টব. 00০৮ অধিকারে 

“স্টক” হিপাব শিতঘোগ করা হইতেছে এবং এই আধিকাপিগণকে 

ইটানটের কম্যাণ্ড। অফিসার (03222091005 07০6: ) ও 

এাডমিনস্ইেটত আঅকিন।র (£৯120150505৮5ত 03550) পদে নিয়োগ 

করিবার পিৰ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 

নিল্লা তব. 0. 0. 10$:5৩৮০:-এব্র কার্ধালই জাতীয় শিক্ষার্ধী বাহিনীর 

প্রধান কাধালয় বা কমকেন্দ্র। ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেশরক্ষা মচিবের কার্যালয়ের 

অধীন | ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে .৬টি 01019, কামটর তব. খে. 0. 

শিক্ষাকেন্দ্র (আধখিকাগিকগণের শিক্ষাশিবিপ ) এবং পুবন্দর টব. 0. 0. 

£১০30601/ কাঙ্গ করে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুইটি শিক্ষাব্যাপারে 
0152 0£ 4৯:07 9০52এর পিয়ন্ত্রণধংন এবং পদমধার্ধায় সামরিক 

মহাবিগ্ভালয়ের সং.পধায়-ভুক্ত । টব. 0 0.এর প্রধান অধিকর্তাকে সাহাষ্য 

করেন ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল ও এ্যামিস্টাপ্ট ড.ইরেক্টরগণ। সেইরূপ 

বি. ০. 0৮ 05:9০ এবং অধিকারে (10850052580 ) অধিকঙ্াকে স্বাহ্াঘ্য 

করেন উপ-অর্ধেকরাগব (06089 1017500:5) এবং সহ-অধিকর্তাগণ 

(45:50520105509:5)1 টব. 0৮ 0"এর প্রধণন আরধিকারিকের অধীনে 

চারিঙ্গন সহকারী অধকর্ত। (95:52:56 001:52092) মছেন। তাহাদের 

কর্মতাপিকা পঃপৃটার প্রদত হইল। 
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(১) সহকারী অধিকর্ত। (স্থরবাহিনী বিভাগ) ইনি স্থঙ্গবাহিনীর 
-ক্যাডেউদের শিক্ষা এবং স্থলবাহিনীত্ক্ত লোক সংক্রান্ত মকল কার্ধ করিয়া. 

থাকেন। 

(২) সহকারী অধিকত ( নৌ-বাহিনী বিভাগ )£ ইনি নৌ বাহিনী 
ক্রান্ত সকল কাঙ্গ, 4১. 0. ০.-সংক্রান্ত সকল কাঙ্গ, এড জুটেণ্টের কাজ 

ও কোয়ার্টার মাস্ট'রের কাজ করিয়া! থাকেন! ( এড.জুটেণ্টের কাজ 

রিপোর্ট, বেতন, তাত ইত্যাদি বিষয় পরিচালন| করা; কোয়ার্টার 

মাস্টারের কান্গ,_যানযাহন, সার্গ-লরঞ্জাম ইত্যাদি বিষণ পরিচালনা 

কর!) 

(৩) সহকারী অ.ধন্কর্ত (বিমাণ বাহিনী বিভাগ) $ ইনি বিমানবাহিনী 
'সংক্রান্ত সকল কার্ধ, প্রচার কাধ & সাধারণ কর্তব্য গুলি ( :606:81 006169) 

"সম্পাদন কিয়! থাকেন। 

(৪) সহকারী অধিকত৭ (সহযে'জন )? ইনি পরিকল্পনা, হিসাব ও 

টব. 0. ০-ভুক্ত লে'ক-দংক্রান্ত মকল কার্য করিয়া থাবেন। 

টব. 0. 0. শিক্ষার পাঠক্রম তিনটি বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রস্তত 

'হইয়া থাকে। 

যব. 0. 0. শিক্ষা যাবতীয় বায়ের শতকরা ৫* ভাগ বেস্ত্রীয় সরকার 

বহন করেন এবং অবশিষ্ট ৫* ভাগ রাজাসরকার বহন বরেন। 

সাম্রাঙজগাব'দী চীন কতৃকি ভারতবর্ষ, আক্রান্ত হইলে চতুদিক হইতে 
দৌশরক্ষার খিপুর সাড়া পড়িয়া যায়। জনমতের প্রবল চাপে ১৯৬৩ 
"সালের জুলাই মাস হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কশেজ গুলিতে টং. 0.0 

।শিক্ষা বাধাতামূলক করা হইয়াছে। 



পদ্দাতিকবাহ্নী ও উহার সংগঠন 

[17100 99800911010 8100 265 0:6981019910012 

[190৮ 98৮1100 বা পদাতিক বাহিনী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান । 

ইহাকেই পদাতিক বাহিনীর “একক' (8210 বলিয়া! ধরা হয়। যুদ্ধের 
সময় এই ব্যাটালিয়ান নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে পারে । ইহার সবময় 

কর্তা একজন লেফ,টেন্াপ্ট কর্নেল (1688080 0010161) এই 

পর্দাতিক বাহিনীর সংগঠন নিয়ে দেখান হইল। 

ব্যাটালিয়ান হেড কোয়াটণর 

[ আধিকারিকগণ--১। 

অধিকারিকগণ-- 

আধিকারিকগণ-_ 

খ। 

৩। 

৪ | 

৫ | 

১। 

| 

৩ 

১ | 

| 

৩। 

৫ | 

কম্যার্ডিং অফিসার (0920580108 061০৪. )6০ 
সেকেওড-ইন-কম্যাণ্ড (96০0700-117-00120039150 )72-6২ 

(দ্বিতীয় অফিসার ) 
এড জুট্যাণ্ট (4১018506) 

ইনটেলিজেন্স অফিসার ( 17006111560)06 0806 ) 0. 

ফালতু অফিসার । 

জে. সিং ও. 

স্থবেদার মেজর 

জমাদার এড জুট্যাণ্ট 

জমাদীর হেড ক্লার্ক (কেরানী ) 

00061: 121515 

ব্যাটালিয়ান হাভিলদার মেজর 
সংবাদ সংগ্রাহী সেক্সন (10161115600 92000) 

ল্লাইপার সেকৃসন | 

রেজিমেপ্টাল,পুলিশ সেক্সন 

রক্ষী সেক্সন। ] 
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ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টার 

নিরিরিরিনিিতির়াররি ভিটা যারা ররর 
| ] | 
ক থ গ 

পরিচালক কোম্পানি সাহায্যকারী কোম্পানি রাইফেল কোম্পানি 
(4১007 09209905) (52016 00200905) (২1616 002209:59) 

(এ) 
০ 

গ্ গ গ 
রাইফেল কোম্পানি রাইফেল কোম্পানি রাইফেল কোম্পানি 

( [২1616 001290219% ) ( [২1215 00225215 ) (চ২1212 092005809 ) 

(বি) (সি) ( ডি) 

(ক) পরিচালক কোম্পানি 
(4১002 002002709--7. 3) 

| নিক তার 
'কোয়ার্টার মাস্টার প্রেটুন ট্রান্সপোর্ট প্লেটুন মেডিক্যাল প্রেটুন 

(019600 82.3.) (25015510190 ) 

3 92০000109 

(খ) সাহায্যকারী কোম্পানি 

(54000: 00100090%--77. 0.) 
1 ৃ্ 

৮ | | 
(১) মর্টার প্রেটন (২) অ্যার্টি-ট্যাঙ্ক প্রেটুন 

2. (&০1বিধরবংসী ) 

টিটি ভািরারারাত | 
| ূ ূ রর বার অর রিনি 

96০. 92০,. ৪৫০. | | | | | | 
(2 10:05: 921 96০. ) 1) 10 0 70 090) 

(6 ৫605012772069 ) 

প্রতিটিতে ১টি করিয়া! ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান 
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সাহায্যকারী কোম্পানি 
(98701 09200995--0* 3) 

ঃ 
| 

(৩) সিগন্তাল্স প্লেটুন (৪) পাইওনিয়ার প্নেটুন 

( টিাডে চন. 0.) ( টিন নন. ২) 

] | ] [ | 
বেতার সেকসান লাইন সেকসান 4১996 /8992৮ 021 

(/1761559 5৩০.) (1106 9০০.) 

(গ) রাইফেল কোম্পানি 
( সিটিভি 03.) 

টা 
রা ২নং প্রেটুন ৩নং প্লেটুন 

(219000 , 3.) 

| ূ 
১নং সেকসান ২নং সেকসান ৩নং সেকসান 

টি কম্যাগ্ডার 

| 
॥ ৃ 

এসণ্ট সেকসান সাপোর্ট সেকসান 

( /5582016 99০0010 ) (9800016 96০%10 ) 

আক্রমণকারী সেকসান সাহাষ্যকারী সেকসন 

ণজল ৩ জন 

পদ্দাতিক বাহিনীতে ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টারের পাঁচজন 
আধিকারিক, জে. সি. ও.-এর তিনজন আধিকারিক এবং অন্য চ২৪:7%-এর 
পাঁচজন আধিকারিক থাকেন। ইহাদের পদমর্যাদা, কর্তব্য এবং দাতিত্ব 
সম্বন্ধে পর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা! কর! হইল। | 
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ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টার (আধিকারিকগণ ) 

(১) কম্যান্তিং অফিসার ঃ ব্যাটালিয়ানে কম্যাণ্ডিং অফ্রিসারই সর্বময় 
কর্তা । পদমর্ধাদায় ইনি লেঃ কর্মেল/মেজর | ব্যাটালিয়ানের সব কাজের 

জনয ইনিই দায়ী। ইহার আদেশ ব্যাটালিয়ানের সকলকেই হাসিমুখে 
এবং সর্বপ্রকারে পালন করিতে হয়। ইনি ব্যাটালিয়ানের সমর শিক্ষার 

জন্য সর্বদ1 সচেষ্ট থাকেন এবং যুদ্ধের সময় ব্যাটালিয়ানের অধিনায়কত্ব 

করেন। তাহার অধীনস্থ সৈন্যদের স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদি সরবরাহ, 

বাসস্থানের ব্যবস্থা, অন্ত্রশিক্ষা, নিয়মীনুবতিতা, স্ৃবেশ, চটপটে কাজ করার 

ক্ষমতা, তাহাদের মাহিনা ও. ভাতা দেওয়ার স্থব্যবস্থা প্রতৃতি সকল 
প্রকার কার্ধের জন্য তিনিই দায়ী । ইহা ব্যতীত অফিস-সংক্রাস্ত সকল কার্ধ 
এবং হিসাব নিকাশের ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হয়। যদ্দি কম্যা্ডিং 

অফিসার হেড কোয়ার্টারে না থাকেন, তাহা হইলে ব্যাটালিয়ানের 

সেকেও-ইন-কম্যাণ্ডের উপর এই সকল দায়িত্ব বর্তায় । 

(২) ব্যাটালিয়ানের সেকেণু-ইন-কম্যাণ্ড (মেজর ) £ কম্যাণ্ডিং 
অফিসারের অবর্তমানে ইনিই কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাজ করিয়া থাকেন। 

ইহা ব্যতীত আধিকারিকগণের অধীনস্থ সাধারণ সৈন্যদের শিক্ষার 
জন্যও ইনি দায়ী। ইনি সর্বদাই আধিকারিকগণের মেস কমিটির (21655 

00209166) সভাপতি । ইনি ব্যাটালিয়ানেপ্ন হিসাব-নিকাশের কার্য করিয়' 

থাকেন। ইনি ব্যাটালিয়ানের অন্যান্য আধ্িকারিকগণের মধ্যে প্রধান; 

প্রয়োজনষত তীহাদের শাসন করিতে পারেন । শিক্ষাপদ্ধতি, ব্যাটালিয়ান 

পরিচালনার সাধারণ নীতি, পদৌোন্নতিবিধান প্রভৃতি কার্ধে কোন পরিবর্তন 

করিতে হইলে ককম্যাণ্ডিং অফিসারকে পূর্বে সেকেওু-ইন্-কম্যাণ্ডকে জানাইতে 

হয়। পদমর্ধাদীয় সর্বজ্যেষ্ঠ আধিকারিককে সাধারণতঃ এই পদে বরণ করা! 

হয়। সময় সময় ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে । 
(৩) এডজুট্যান্ট (ক্যাপ টেন ) ঃ ইনি কম্যাত্ডিং অফিসারের ডান হাত 

বলিলেও অতত্যুক্তি হয় না। ইনি “জি” এবং “এ' বিভাগের সর্বপ্রকার কাজ 
করিয়। থাকেন। এই কার্ধের জন্য ইনি কম্যাণ্ডিং অফিসার ছাড়া অন্য 

কোনও আধিকারিকের কাছে দায়ী নন। ইনি সরকারী ভাবে যে আদেশ 
দেন, তাহা কম্যাণ্ডিং অফিসারেদ আদেশ বলিয়া গণ্য হয়। সকলের 
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দ্বার এই আদেশ যাহাতে পালিত হয়-_-তাছা! 'দেখাও এই আধিকারিকের 

কর্তবা। 

এডজুট্যাণ্ট-এর কর্তব্য £ 

(ক) কোনও হুকুম অমান্য হইলে তাহা কম্যা্ডিং অফিসারকে 

জানানো । 
(খ) স্থবেদার মেজর ও অর্ডাল্লি অফিসারের নিকট. হইতে দৈননিন 

রিপোর্ট লওয়া। 

গে) শাস্তির সময় 'ব্যাটালিয়ান অর্ডার ও যুদ্ধের সময় “অপারেসন অর্ডার, 

বছির করা]। 

(ঘ) রেজিমেন্টাল পুলিশদের কাজকর্ম পরিদর্শন করা ও তাহাদের 

৪০ করা। 

(ও) ব্যাটালিয়ানের আফিস চালানো । 
(চ) ব্যাটালিয়ানের গার্ড ও এস্কট'দের পরিদর্শন । 

(ছ) গোপনীয় চিঠিপত্র নিজ হাতে ফাইল করা । 
() জোয়ানদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিদর্শন করা ।: 
(ঝ) “ ব্যাটালিয়ানের নিয়মানুবত্তিতা। যাহাতে নষ্ট ন1 হয় তাহা দেখা । 

€ঞ) অপরাধীদের “সি. ও১-র দণ্চরে পেশ করা । 
(8) জোয়ানদের। শিক্ষা ঠিকমত হইতেছে কিন! তাহা দেখা । 

€5) যোগ্যতান্থযায়ী প্রার্থীদের মধ্য হইতে পদোন্নতির জন্য নাম 
ঠিক করা। 

(ড) নানাপ্রকার রিপোর্ট লওয়া ও রিটার্ন পাঠানে!। 
(9) যুদ্ধের সময় যুদ্ধের রোজ-নামচা লেখা ইত্যাদি 

(৪) ইন্টেলিজেন্স অফিসার (লেফটেন্যান্ট ): এই আধিকারিকের 
প্রধান কাজ তথ্যাদি সংগ্রহ করা, মানচিত্র ও স্কেচ অঙ্কন করা এবং 

ব্যাটালিয়ানের নিরাপত্তা দেখা। ইনি ব্যাটাপিয়ানের ইনটেলিজেন্গ 
সেক্সান ও স্সাইপার মেকসান পরিচালিত করেন। 

(৫) ইহা ছাড়াও ব্যাটালিয়ান হেড কোয়াটণরে একজন ফালতু 

আধিকারিক নিযুক্ত থাকেন। পাদমর্ধাদায় ইনি লেফটেন্যান্ট বা সেকেও 
'লেফটেন্যাণ্ট। প্রয়োজন অনুযায়ী-তাহাকে বিভিন্ন কাজ করিতে হয় । 
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জে. সি. ও. ( আধিকারিকগণ ) 

১। ম্থবেদার মেজর £ ইনি 'জুনিয়ার কমিশনডও অফিসারাদর মধ্যে 

পদমর্ধাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ | ইনি সরাসরি কম্যাপ্ডিং অফিসারকে মন্ত্রণা দিতে পারেন । 

ব্যাটালিয়ান সংক্রান্ত সর্ব ব্যাপার ইহাকে জানিতে হয়। জোয়ানদের স্থুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখাও ইহার কাজ। ব্যাটালিয়ান সম্বদ্ধে ইহার 

অভিজ্ঞতা অতুলনীয় । ব্যাটালিয়ান সংক্রাস্ত সব খবর, জোয়ানদের মনোভাব 

ইত্যার্গি ইহার নখদর্পণে থাকে। 

২। (ক) জমাদার এডজুট্যাপ্ট ঃ ইনি আর একজন জুনিয়র 
কমিশনড, অফিসার ( দ্ে.সি-ও. )। ইনি ব্যাটালিয়ান হেডকোয়াটণরে কাজ' 

করিয়া! থাকেন। ইহার কাজ এডজুটেপ্টকে সাহাযা করা এবং সাধারণতঃ 
ব্যাটালিয়ানের সব গোপন খবর জোগাড় করিয়া এড.জুট্যাপ্টকে দেওয়]। 

ইহার পোশাক-পরিচ্ছদ এডভুট্যাণ্টের পোশাক-পরিচ্ছদের ন্যায় ও ব্যাটা- 
লিয়ানের আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত। ইনি এডজুট্যাপ্টের পক্ষে “সি. ও+-র 

দৈনন্দিন হুকুম ব্যাটালিয়ানকে জানান এবং নন-কমিশনড. অফিসারদের মধ্যে 

কাজ ভাগ করিয়৷ দেন এবং কোয়ার্টার গার্ডদের কার্ধে ফোগদানের পূর্বে 

তাহাদের পরিদর্শন ও নিয়মিত কুচকাওয়াজ করান । জে. সি. ও. এবং এ ল 

বাদকদের কর্তব্য-তালিক৷ প্রস্তুত করাও এর কাজ। 

(খ) এই জমাদার-এডজুট্যাণ্টকে সাহায্য করেন ব্যাটালিয়ানের 

হাবিলদার-মেজ র। ইনি একজন এন্, সি. ও. রি ইনি হাবিলদারদের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন। ্ 
৩। জমাদার হেড র্লার্কঃ ইনি এডজুট্যাণ্টের বিশ্বস্ত সহায়ক । 

অফিস পরিচালনা ব্যাপারে ইনি গোপনীয় দলিলপত্র-সংক্রাস্ত কাজ কক্তিয়া 
থাকেন। অফিস-সংক্রান্ত অন্যাগ্ত কেরানীর কাজও ইনিই করেন । 

কোম্পানি হেড কোয়াটার €(আধিকারিকগণ ) 

১। কোম্পানি কম্যাগ্ডার ( মেজর/ক্যাপটেন ) 2 ইনি কোম্পানির 

সর্বময় কর্তা। কিন্ত ইহাকে “পি. ও*-র (কম্যার্ডিং অফিসারের ) আদেশ 

মর্বতোভাবে কার্ধে পরিণত করিতে. হয়। ইনি নিজের কোম্পানির শিক্ষা, 
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নিয়মান্নবতিতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, মঙ্গলজনক কার্য, খাগ্য সরবরাহ, অস্ত্রশস্ত্র, 

গোলাবারুদ, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্য সরাসরি ভাবে 
দ্বায়ী। কোম্পানির অফিসের কাজও ইহাকে করিতে হয়। কোম্পানির 
প্রত্যেকটি জোয়ান এবং “এন. সি. ও”-র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাখবর রাখা ইহার 
দায়িত্ব। ইনি কোম্পানির পিতার তুল্য। যুদ্ধকালে ইনি কোম্পানিকে 

পরিচালনা করেন। 

২। কোম্পানি সেকেগু-ইন-কম্যাণ্ড (স্ুবেদার/জমাদার) ই কোম্পানি- 
কম্যাগ্ডারের অন্ুপস্থিতিতে ইনিই কোম্পানি কম্যাগ্ডারের রাজ করিয়। 

থাকেন। কিন্তু সাহাষ্যকারী কোম্পানির (সাপোর্ট ) সেকেওু-ইন-কম্যাণ্ 
একজন অফিসার। 

. উপরি-উক্ত আধিকারিকগণ ছাড়াও ব্যাটালিয়ানের “এডমিন, 
কোম্পানিতে, কোম্পানি কম্যাণ্ডতার হিসাবে ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার- 

মাস্টার কাজ করেন। ইনি পদমর্ধাদায় ক্যাপ টেন/লেঃ। ইনি ব্যাটালিয়ানের 

“কিউ” বিভাগের কাজ সম্পূর্ণভাবে করিয়া থাকেন। সমস্ত পরিচর্যা 
বিভাগের কাজের জন্য ইনি দায়ী। বস্ততঃ ইনি ব্যাট।লিয়ানের মাতার 
কাজ করিয়া থাকেন'। ইহাকে “সি. ও০-র বাম হাত বলা যায়।- 

অফিসার ব্যাটালিয়ানের অস্ত্রশস্ত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, রসদ ইত্যাদি সব 

জিনিসের ব্যবস্থা কোয়ার্টার মাস্টার করিয়া থাকেন । 
তিনি সেৈন্তদের বাসস্থানাদির যথাযথ বন্দোবস্তও করিয়া! থাকেন। 

ব্যাটালিয়ানের ক্যান্টিন প্রভৃতি যাহাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় এবং 

ক্যান্টিন-মালিক যাহাতে খারাপ দ্রব্যাদি বিক্রয় না করেন ইহা দেখাও 

সেকেণ্ড কোয়ার্টার মাস্টারের কাজ। ইউনিটের লঙ্গরখানা পরিদর্শন, 

শৌচাগার, আ্লানাগার, বাগানের পরিচ্ছন্্তা দেখা এবং ম্যলেরিয়া গ্রতিষেধক 
বন্দোবস্ত করা, বাতির বন্দোবস্ত করা, ঠাদমারির জন্য সাজসরঞ্জাম রাখা 

--সবই কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব । তাহাকে এই সমস্ত কার্য করার জন্য 

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রা্দি রাখিতে হয়। ব্যাটালিয়ানের জন্য প্রয়োজনীয় 

দ্রব্যাদি ক্রয় করা এবং “অ্ডিনেন্স ও “সাপ্লাই বিভাগ হইতে প্রয়োজনীয় 

দ্রব্যাদি আনয়ন করাও এই অফিসারের কাজ। শিবির- পরিচালনার 

জন্যও ইনি দায়ী। 

জমাদার কোয়ার্টার মাস্টার ঃ ইনি একজন জে. সি. ও. | 
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ইনি কোয়ার্টার মাস্টার অফিমারকে সর্বতোভাবে সাহীাষ্য করেন। ইনি 

প্রধানত: রেলযোগে বা অন্প্রকার যানবাহন ষোগে বাহির হইতে আনিতে 

হুইবে বা বাহিরে পাঠাইতে হইবে এরূপ দ্রব্যাদির হিসাব রাখেন এবং 

এ সমস্ত ভ্রব্যাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। জমাদীর কোয়ার্টার 
শনান্টারকে সাহায্য করেন ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাভিলদার। 

ইনিও একজন এন. সি. ও. | 

ডাক্তার £ প্রতি ব্যাটালিয়ানে একজন সামরিক ডাক্তার থাকেন। 

তিনি ব্যাটালিয়ানের অন্ততূক্ত আধিকারিক নহেন। আম্মি মেডিক্যাল 

কোর এই আধিকারিককে ব্যাটালিয়নে সংযুক্ত করেন। 

প্লেটুন কেজ্ (7690 00212) 

প্লেনের কর্তা একজন জুনিয়র কমিশনড. অফিসার। পদমর্ধাদায় 

ইনি একজন স্ববে্দোর বা জমাদার। ইহার একটি ব্যতিক্রম এই যে, 

মর্টার প্রেটুন, সিগন্যাল প্রেটুন, এম্ং টি. (মোটর ট্রান্সপোর্ট) প্রেটুন 

ও এযার্িট্যাঙ্ক প্রেটুন কম্যাগ্ডার বা সিনিয়র কমিশনড অফিসারও 

পদমর্ধাদায় লেঃ বা ক্যাপটেন। প্রয়োজন মত ইউনিটে মোটর 

ট্রাক্গপোর্ট অফিসার (এম. টি. ও.)-এর পরিবর্তে এনিম্যাল ট্রান্সপোর্ট 

অফিসার (এ. টি. ও.) থাকে । 

কোম্পানির প্রধান কেন্দ্রে বা হেড কোয়ার্টারে থাকেন-_ 

১। কোম্পানির কম্যাগ্ডার__মেজর/ক্যাপ্টেন 
২। কোম্পানি টু-আই. সি. (217/০)-স্থবেদার জমাদার 
৩। কোম্পানি হাভিলদার মেজর 

৪। কোম্পানি কোয়াটণর মাস্টার হাভিলদার 

€| দুইজন ব্যাটমান- ইহারা সাধারণ সৈনিক। ইহার্দের কাজ 

আধিকারিক এবং জে. সি; ও.-র পরিচর্যা করা। 

৬। সিগন্তালার__ইহারা সংবাদ প্রেরণের কাজ করে । 

৭| “কোত' এন, সি. ও. ইহারা অস্ত্রাগার ও অস্ত্রশত্্ দেখার কাজ 

করে। 
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৮। পে-নায়ক-_ইহারা মাহিন! দিবার ও হিমাব রাখার কাজ করে। 

৯+১০+-১১। রানার (৩ জন )-__ ইহারা খবর বহন করার কাজ করে) 

প্লেটুন প্রধান কেক্দরে বা [7০৫ 03928ঞ-এ থাকেন__ 

১। প্লেটুন কম্যাগ্ডার-_স্থৃবাদার/জমাদার 

২। প্রেটুন হাভিলদার (প্রেটুন টু-আই. সি.) 

৩ । ১জন ব্যাটম্যান (প্লেটুন কম্যাগ্ডারের পরিচর্ধার জন্য সাধারণ 
সৈনিক ) 

৪। মটর কম্যাণ্ডার (২ ইঞ্চি মটর, ল্যান্স নায়ক ) 

৫| মটর নিক্ষেপক ( ১নং) 

৬। মটর নিক্ষেপক (২নং) 
৭ রকেট বা বাজুকা নিক্ষেপক ( ১নং) 

৮। রকেট বা বাজুকা নিক্ষেপক (২নং ) 

৯। রানার-খবর বহন করার জন্য। 

পদাতিক বাহিনীতে সর্বাপেক্ষা কার্ধকরী ছোট দলকে বল! হয় 

সেকৃসান। সেক্সানে থাকেন সেক্সান কম্যাগ্ডার। তিনি একজন 

নায়ক]ল্যান্স নায়ক (এন. সি. ও.) 
তাহার অধীনে ১০ জন সাধারণ সৈনিক থাকে । এই দলকে ছুই 

ভাগে কর। হয়-- 

(১) হামলাকারী দল, 
(২) সাহায্যকারী দল। 

সাহাধ্যকারী দলে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকে । যথা__স্টেন, লাইট 
মেশিনগান । হামলাকারী দল ব্যবহার করে রাইফেল, সঙ্গিন, অতি- 

বিস্ফোরক (7718) 891০91৮6 ) বোমা, স্বীম-লাইণ্ড ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী) 
বোমা এবং বোমা! ছোড়ার রাইফেল। 

পদাতিক ব্যাটালিয়ানের সৈম্ুসংখ্য। £ আদর্শ পদাতিক বাহিনী 
প্রতিষ্ঠানে অনেক সময়. প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন কর] হইয়া থাকে । 
ভারতীয় সৈন্ত বাহিনীতে সর্ববমেত পাচ প্রকার পরিবতিত ( 200£560 ) 

পদাতিক ব্যাটালিক্সান দেখ। যায়। যথা (ক) ডিভিসনের পর্যবেক্ষক 

হিসাবে কার্ধকরী পদাতিক ব্যাটালিয়ান-_এই ব্যাটালিয়ান সাজোয়া- 
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বাহিনীর অংশ হিসাবে কাজ করিয়া থাকে । ইহারা নিজের] হালক। সজোয়া 

রেজিমেন্টরূপে গণ্য হয়। ইহাদের কাজ পর্যবেক্ষণ । (খ) রণাঙ্গনে প্রতি- 

রক্ষার কাজে নিযুক্ত পদাতিক ব্যাটালিয়ান_ইহাতে খচ্চর এবং মোটর, 
গাড়ী চালকের সংখ্য! কার্ধের গুরুত্বানযায়ী স্থির কর] হয়। এই 

ব্যাটালিয়ানের কোন ক্থনির্দি্ট সেম্তসংখ্যা নাই। (গ) আভ্যন্তরীণ 

নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত পদাতিক ব্যাটালিয়ান-_ইহাদের কাজ রেললাইন, 
বন্দর, বিমান বন্দর, প্রভৃতি রক্ষা করা। (ঘ)ট কোন দেশ দখলে রাখার 

জন্য নিয়োজিত পদাতিক ব্যাটালিয়ান-__ইহাদের কাজ বিজিত দেশের উপর' 

দখল বজায় রাখা । এইজন্য প্রয়োজন অন্থ্যায়ী সকল প্রকার সাজসরগ্তাম 
ও সেবাদলের যোগান ইহার পাইয়া থাকে। ($) লরীবাহিত পদাতিক 

ব্রিগেডের অন্তর্বর্তী পদাতিক ব্যাটালিয়ান__এই দলে দশটি অস্ত্র বহনকারী 

'ছোট সাজোয়! গাড়ী থাকে এবং ইহার 91808] 196০00-এ অধিক- 

সংখ্যক 9120911 থাকে । ইহাদের সাজসরঞাম সাধারণ ব্যাটালিয়ান' 

অপেক্ষা! অধিকমাত্রায় থাকে । সাধারণ পদ1তিকবাহিনী উপরোক্ত 

(গ) পরায়ভূক্ত । 

ইহাদের সৈম্যসংখ্যা__ অফিসার জে.সি.ও. অন্যর্যাঙ্ক এন.সিই. 
সাধারণ পর্দাতিক ব্যাটালিয়ানের-_ ১৬ " ২৫ ৮৫৭ ৪৮ 

ইহা ছাড়! কিছু সংখ্যক সংযোজিত 
কর্মচারী থাকে । যথা_ডাক্তার, 
ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের এবং সামরিক শিক্ষা 
বাহিনীর লোক। 

ব্যাটালিয়ান 7 ৫, ৫ ৮৬ র্ ৫৪০ ৩ 

রাইফেল কোম্পানি [নু. 3 ১ ১ ৪. 5 

প্লেটুন না. ০. ০ ৯ ৮ ৩ 

সেক্লান ৩ ০ ১১ ০ 
(১ --১ ০) 

রাইফেল কোঃ মোট-_ ১ ৪ ১৩২ 

4১0 কোম্পানি চা. 3. ১ ০" ৭ 

৫. 4. প্লেটুন ১ ১ ৫৫ ৪৮ 

1৬০০1০৪] ১ ০ ০ ২১ রি 

12170900165 ১ ১ ৬১ ৩ 

মোট-_ ৩ ২. ১৪৪ ৪৮ 
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অফিসার জে. সি. ও. অন্যর্যাঙ্ক এন. সি. ই. 

5000016 00200912% 7. 03. ১ ০ ৮ ০ 

মটণর প্রেটুন ১ ৬ ৩৩ ৩ 

এসি আট ১ ১ ১ ৩৩ ৩ 

518. 2 ১ ১ রঃ রি 
পাইওনিয়ার রঃ ৩ ৮৬ ২২ * ০ 

মোট-_ ৪ ৪ ১৩২ ০ 

7২315 09228:.5-এর স্লেটুন হেড কোরার্টারে অস্ত্রশস্ত্র ঃ রাইফেল 
'কোম্পানির প্লেটুন হেড কোয়ার্টারের নিজের অধীনস্থ তিনটি সেকসানকে 

সাহাষ্য করিতে হয়। এইজন্য কতকগুলি সাহাষ্যকারী বিশেষ অস্ত্র প্লেটুন 
হেড কোয়ার্টারে রাখ! অত্যাবশ্ঠক। কোম্পানি বা ব্যাটালিয়ানের জন্য 

নিরপেক্ষ ষে ষে বিশেষ অস্্ ও সরঞ্জাম প্লেটুন হেড কোয়ার্টারে থাকে 
তাহা নিয়ে দেখান হইল। 

১। প্লেটুন কম্যাগ্ডার-_- ১টি 9850, ৫টি 145595176, ২টি ৩৬নং 

গ্রেনেড, ১টি ৭*নং গ্রেনেড, কম্পাস, ছরবীন, 

ম্যাপ ও ম্যাপকেস, নোট বই, পেন্সিল, 

হুইসিল, দেখাবার লাঠি । 
২। 1910. 778৮. 7 ১টি রাইফেপ, ১টি বেয়নেট, ৫* রাউও গুলী, 

১টি 515. 01500 ৫টি 81889210. ২টি ৩৬নং 

গ্রেনেড, ১টি ৭৭নং গ্রেনেড, কম্পাস, হুইসিল, 
ম্াপকেস, নোট বই, পেন্সসিল। 

৩। ২ মটর -- ২৮ মটর, ৩৮টি পিস্তল, ১২ রাউগ্ড গুলী, ৬টা 
(মর্টার কম্যাগ্ডার ) মট্ণর বোমা । 

৪ | ২৮ মটর্র -- ১টি রাইফেল, ১টি বেয়নেট, ৫০ রাউগ্ড গুলী, 

৬টি ২ মটণর, ৬টি ল.ছ. বোমা, ২+মটার, 

ধোয়া বোম! । 
২৮ মটর ২ -- রাইফেল, বেয়নেট, ৫০ রাউও্ড গুলী, নটি ২৮ 

চন ঢ বোমা, ৩টি ২৮ ধেশয়া বোমা। 

রকেট লঞ্চার -_- রাইফেল, বেয়নেট, ৫০ রাউণ্ড গুলী 
বা বাজুক। ২টি ৩৬নং নর বোমা, 919.-18/01---৬টি 
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1409/৯1 [201901767 বা বাজুকা। 

19/1-এর ব্যাস ৩৫ ইঞ্চি, ওজন ১৫ 

পাউণ্ড ৪ আউন্স। 21/৯1-এর ব্যাস ২'৩৬ 

ইঞ্চি-_ওজন ১৩ পাউণ্ড ৪ আউন্স। উহার্ 

কার্ধকরী পাল্লা ১৫০ গজ। ইহা ৪”হইতে 

৫৩ পুরু ইম্পাত তেদ করিতে সক্ষম । 
(১৭৯২ খ্রীষ্টাব্ধে শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে হায়দর 

আলি এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন )। 

বাজুকায় ব্যবহৃত রকেট বা গোলার ওজন ৩ 

পউণ্ড ৪ আউন্স। গোলার দৈর্ঘ্য ছুই 
প্রকার--(১) 11643 ইহার দের্ধ্য ১৯:৪৮ 

এবং (২) ১16/1_ ইহার দৈর্ঘ্য ২১৬ ইঞ্চি । 

ট্যাক্ষের বিরুদ্ধে ইহার কার্ধকরী পাল্লা ৩০০ 

গজ। বাজুকার দৈর্ঘ্য ৫৪৫” এবং ওজন 
১৩২৬ পাউও। 

ব্যাটমান - রাইফেল, বেয়নেট,_৫* রাউণ্ড গুলী, ২টি 
৩৬নং [নু চু বোমা ১টি ৭খনং বোমা, 
ড/1:61555 5০ ০. 8৪। 

(00200993961 নিজ বিবেচন। অনুযায়ী গুলীগ্সোল। বিতরণে উপরি-উক্ত 

'নিয়মের রদ-বদল করিতে পারেন । 

ভারতীয় রক্ষিবাহিনীর পদমর্ষাদা ( 79:019 ) 

স্থলবাহিনী ই পদমর্ধাদা অন্ুদারে ভারতীয় রক্ষিবাহিনীর সর্বনিয়ে হইল 
জোয়ান বা সাধারণ সৈন্য । ইহাদের উপর অধিনায়কত্ব করেন নন্-কমিশন্ড 
অফিসারগণ। এই নন্-কমিশন্ড অফিসারগণ তাহার্দের অধিকার 

বা ক্ষমতা লাভ' করেন ব্যাটালিয়ান কম্যাগ্ডারের নিকট হইতে । এইদলে 

আমরা পাই যথাক্রমে সর্বনিষ্ন পদমর্ধাদ1 হইতে-_ 

ল্যান্স নায়ক 

নায়ক হাভিলদার 
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হাভিলদার আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত | ষথা__ 

(১) কোম্পানি কোয়ার্টার মাস্টার হাভিলদার। 

(২) কোম্পানি হাভিলদার মেজর 
, (৩) ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাভিলদার 

(৪) ব্যাটালিয়ান হাভিলদার মেজর। 

নন্-কমিশন্ড অফিসারদের উপর পর্যায়ে থাকেন জুনিয়র কমিশন্ড. 

অফিসারগণ। পূর্বে ইহাদিগকে ভাইসরয় কমিশন্ড অফিসার ( ভি. সি. ও. ) 

বল! হইত। তাহারও পূর্বে ইহাদের নাম ছিল ইণ্ডিয়ান (ভারতীয়) 

কমিশন্ড অফিসার । পদমর্ধাদায় নর্বোচ্চ জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারের স্থান 

সর্বনিয়্ পিনিয়র কমিশন্ড অফিসারের নীচে। বস্ততঃ অফিলার বা 
আধিকারিক বলিতে সিনিয়র কমিশন্ড অফিসারদেরই বোঝায় । এই 

অফিসারগণকে পূর্বে “কিংস কমিশন্ড অফিসার বল! হইত। ভারতের 

রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে ইহার অধিনায়কত্বের অধিকার লাভ করেন ।, 
ইহাদের পদমর্ধাদা সর্বনিয়্ হইতে__ 

সেকেও্ড লেফটেন্যাণ্ট 

লেফটেন্যাণ্ট 

ক্যাপ টেন 

মেজর 

লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল 

কর্নেল 

ব্রিগেডিয়ার 

মেজর জেনারেল 

লেফটেন্তাণ্ট জেনারেল 
জেনারেল 

ফিল্ড মার্শাল। 

এখনও পর্যস্ত ভারতীয় স্থলবাহিনীতে কোন আধিকারিক “ফিল্ড মার্শাল” 
পদমধাদা লাত করেন নাই। 

স্থলবাহিনীর আধিকারিকগণের পদমর্ধাদাস্থচক প্রতীক-চিহ্ন ৩০-৩১. 

পৃষ্ঠায় চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল। 
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নৌবাহিনী £ ইহাদের পদমর্ধাদা সবনিয় হইতে__ 
€ আধিকারিক ) এা ঈং সাব লেফটেন্যান্ট 

সাব লেফটেন্যাণ্ট 

লেফটেন্যাণ্ট 
লেফটেম্যাণ্ট কম্যাগ্ডার 

কম্যাগ্ডার 

ক্যাপটেন . 

কমডোর 

রিয়ার এডমির্যাল 

ভাইস এডমিরযাল 

এডমির্যাল। 

নৌ-বাহিনীর আধিকারিগণের পাদমর্ধাদা-সচক প্রতীকচিহন ২-৩৩ 

পৃষ্ঠায় চিত্রের সাহায্যে দ্বেখান হইল। 

বিমান-বাহিনী 2 
( আধিকারিক ) 

ইহাদের পদমর্ধাদ। সর্বনিয্ হইতে-_ 
পাইলট. অফিসার 
ফ্লাইং অফিসার 

ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট 

স্কোয়াড়ুন লিডার 

উইং কম্যাগ্ডার 

গপ.ক্যাপটেন 

এয়ার কমডোর 

এয়ার ভাইস্ মার্শাল 

এয়ার মার্শাল। 

বিমান-বাহিনীর আধিকারিকগণের পদমর্যাদ|-স্থচক প্রতীক-চিহ্ু ৪-৩৫ 

পৃষ্ঠায় চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল । 
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স্কল-বাহিনী 
পদর্ঘাদা অর্বনিগ্ক হইতে 

960০0011160 হাং ঠা 

৮16002181৭1 

০8৮1 811৭ 

0০৭81 

(৮12001-0010851. 
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365745181 

61209 ৭8591180 
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নৌ-বাহিনী 
পদশ্াহাদা র্বনিক্ম হইতে 

ভারি : 018৩ 585-.16015৭51৭ 

56)8-1৮166016181৭1 

িভ .16016814 

উিলি 1161). ০0111৭81৫06 

০০01৭128105 গ্রিচগ্রযন্রঃঞ্রত 



বাব 942774 1701ঘ 1) 05 08011545710 53 

০৮০॥ঠা 810৩ 
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বণাঙ্গণের কৌশল 

চ1610 01810 

ঢ1510 0:৪-এর অর্থ-প্রাপ্ত জমিকে নিজের চলাচলের জন্য এবং 

অস্ত্র ব্যবহারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে ব্যবহার করার চাতুর্ধ। ইহা হইল 
দক্ষ শিকারীর কলাকৌশল। দক্ষ শিকারী যেমন শিকারের দিকে অগ্রসর 
হওয়ার সময় শিকারের অভ্যাস অনুযায়ী নিজেকে লুকাইয়া চুপি চুপি 
তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমনই 71510 
018%৮-এর সৈন্দেরও অনুরূপ শিক্ষা দেশুয়। হইয়া থাকে। কিন্তু শিকারী 
ও সৈন্যদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে, সৈন্দের শিকার অন্ত একজন 

সৈন্য-_যাহার চাতুর্ধ এবং অস্ত্র শিকারীর চাতুর্ধের ও অস্ত্রের অন্থুরূপ। 
শক্রর মনে শিকারী হইতে পলায়নের ইচ্ছা নহে, শিকারীকে ধ্বংস করিবার 

ইচ্ছাই প্রবল। 
দক্ষ 71610 018-এর পক্ষে সর্বপ্রথম জমির ব্যবহারজ্ঞান ও অস্ত 

ব্যবহারে দক্ষত৷ থাকা অত্যাবশ্যক | দ্বিতীয়তঃ, ইহার জন্য শারীরিক ক্ষমতা, 

মানিক প্রস্ততি, সাহস ও চাতুর্ধ থাকা দরকার। কেবলমাত্র একটান! 
শিক্ষা চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারাই ইহা! ঠিকমত আয়ত্ত করা যাইতে পারে। 
যদি আমরা শত্রুকে ধংস করিতে চাই, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কষ্ট সত্বেও 

ইহা! আমাদের শিখিতেই হইবে। এই শিক্ষাকালে যদি আমরা "্ঘামবহা 
বাচাইতে চাই, তাহা! হইলে শন্রর সম্মুখীন হইলে আমাদের 'রক্তবহা" 
অবশ্তভাবী। দুর্ধর্ষ সৈহ্দল স্থষ্টি করিতে হইলে 1591518] (ব্যক্তিগত ) 
ঢ?610 028 ও 0০116০৮6 ( যৌথ) 71610 0:৪৮ দুই-ই শিক্ষা করা 
গ্রয়োজন। 

এখানে টব. ০" ০, 0৪০৮দিগকে প্লেটুন পর্ধায় পর্বস্ত চ1510 090 
শিখাইবার উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হইল। ইহার উদ্দেশ্ঠ 
এই যে, ইহা হইতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত সৈন্যের অনুরূপ জ্ঞান অর্জন 
করিতে পারিবে । 
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জমির বিচার বা 5৫আএড 01 6156 37:0050 

সৈন্তদলের কম্যাগ্ডার হিসাবে প্রত্যেক আধিকারিকের জমি দেখিয়া 

তাহা বিচার করার ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। জমির বিচার 

দুই অবস্থায় করা প্রয়োজন হয়__ 
(১) লড়াই-এর উদ্দেশ্টে, 

(২) পৈন্যদের শিক্ষাদানের উদ্দোশ্টে | 

যুদ্ধকরার জন্য জমির উপর অবশ্ত-প্রয়োজনীঘ জিনিসগুলি হইতেছে-_ 

(১) ষ্ঠ ফোগাযোগ ব্যবস্থা! বা 0029090001086000 

(২) জমির আধিপত্যকারীর অংশ বিশেষ বা 79072175629 1686016, 

(৩) সংকীর্ণ জমি বা [061116, নি 

(৪) জল সরবরাহ ব৷ ৬/2০ 90100) । 

ইহা ব্যতীত জমিতে লুকাইবার ব্যবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহার 

বিচারও করিতে হয়। এই বিচার করার সময়__- 

(১) 92081]1 এচা-এর গুলী এবং 7181 7:%01০915 বোমা হইতে 

রক্ষা]! পাইবার উপায় কি হইতে পারে তাহা! দেখিতে হয় । 

(২) লুকাইয়া অগ্রসর হইবার উপযুক্ত রাস্তা কি আছে, তাহা 

দেখিতে হয়, 

(৩) লুকাইবার জন্য পরিখা! ইত্যাদি খনন করিবার পক্ষে জমি শক্ত 
কি নরম, তাহারও বিচার করিতে হয়। 

ইহা! ছাড়! চতুর্দিক পর্যবেক্ষণের জন্য জমিটি কিরূপ তাহাও নিম্ন" 
লিখিত পদ্ধতিতে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যথা-_ 

(১) [71614 ০৫ ৬1510. কতটা, অর্থাৎ কতদূর অবধি চোখে দেখা যায় । 

(২) এই জমি যাহাতে খুব 0:0201060৮ ( উদ্গত বা! বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ) 

না হয়, তণ্হা দেখাও কর্তব্য। জমি খুব চ:00010506 হইলে কামানে 

সেই জমির উপর পাল্লা লাগান খুব স্থবিধাজনক হয়। 

সৈম্তদলের চলাচলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এইরূপ 

কি কি জিনিস জমিতে আছে, তাহাও বিচার করিয়! দেখা উচিত । যথা-_ 

(৩) জমির উপর কোন কোন. জায়গা দিয়! সহজে যাতায়াত করা 
যাইতে পারে। 
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(৪) লোক, ট্রাক, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি ঘাতায়াতের পক্ষে কিনূপ বিস্ব জমিতে 
আছে। 

ঘষে খতুতে এই জমি ব্যবহার করিতে হইবে, জমির উপর সেই খুতুর 
প্রভাব কিরূপ হইতে পারে তাহাঁও বিচার করিয় দেখিতে হইবে । যথা 

বৃষ্টি হইলে জমির অবস্থা কি দাড়াবে; ঝড় বা তুষারপাত হইলে জমির 

'অবস্থ! কিরূপ হইবে, ইত্যাদি । 

জমির অবস্থা! বুঝাইয়! বলিবার জন্ত কতগুলি নিয়ম আছে। যেমন, 
১। সাধারণ ভাবে দিকটি বলিয়া দিতে হয়); যথা-“এক নম্বর 

5০০০০ সামনে ৩০* গজ-_ভাঙা- কুঁড়েঘর - আমার । _আমার পা” থেকে 
কুড়েঘর অবধি রেখ! টানিয়া' তাহ! প্রলঙ্বিত করিলে রেখা ও তাহার 

প্রলস্িত ভাগ সাধারণ ভাবে দিকের অক্ষ রেখা |” 
২। পরে বাম ও ডান দিকে বুত্তচাপ দিতে হয় । যথা_ 

(ক) “এক নম্বর ০০৮০০, ৩০* গজ আধা বায়ে একটি মাত্র আম 

গাছ। 5০০৮০-এর বাম পাশ হইতে এ গাছ অবধি প্রলস্িত রেখা বাম 

সীমারেখা ।” 

(খ) এক “নম্বর 9০০৮০ ৫০০ গজ আধা! ডাইনে ভাঙা কুয়া । 95০0100- 
এর ভান পাশ হইতে ভাঙা কুয়া প্রলম্িত রেখা ডান সীমারেখা |” 

জমির বর্ণনা_-এই সীমারেখার মধ্যে জমির বর্ণনা তিন ভাবে 

করা হয়। যথা . | 

) [7015 51940 -যে জমির উপর 97091] ৪) হইতে কার্ধকরী 

ভাবে গুলী বর্ষণ কর] যায় । 

৫) 1/1091 01581)0---যে জমি 91081] ৪-এর পাল্লার ভিতর, 

কিন্তু কার্নকরী পাল্লার বাহিরে। 

রী [015021,05--যে জমি 1010016 01500০৪-এর পিছনে অথচ যাহা 

দেখা যায়। 

সৈম্তগণকে ইহা! জানাইবার পদ্ধতি__ 

(ক) এক নম্বর ৪০6০]. তাড়া কুঁড়ে হইতে একমাত্র আম গাছ 

অবধি রেখা টান। ইহাই [016 810000 1 

খে১ট এক “নম্বর 55০৮০. 00:2 6:০৫এ-এর রেখা হইতে ৫০০ গজ 

রের সেতু অবধি £010016 015621)06 1” 
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(গ) “এক নম্বর 9০০807 28101 459০০-এর পিছনের জমি 

41568100215 

পর্যবেক্ষণের সময় প্রতি বিভাগের জমির বাম হইতে ভানদিকে ক্রমান্বয়ে 
পর্যবেক্ষণ কর! কর্তব্য । প্রথমে একটি বিভাগ পর্যবেক্ষণ করার পর তবে 

অন্য বিভাগ পর্যবেক্ষণ করা উচিত। 

/  শক্রর আক্রমণের অপেক্ষা করিলে প্রথমে ৫1562205 ৪:০02, পরে 

(010016 19681)05 এবং তার পরে 205 ৪০400 ' পর্যবেক্ষণ ' করা 

উচিত এবং নিজে আক্রমণ করিবার সময় ইহার ঠিক বিপরীত 
করিতে হয়। 

জমির 132৮3:5 বা প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য নিয়লিখিত পরিভাষা ব্যবহার 
করা হয়। 

এ 70160 ৪0010 ব1] ভাঙা-চোরা জমি- ইহার মধ্যে থাকিলে 

শত্রুপক্ষ দেখিতে পায় ন! বা গুলী করিতে পারে না। কিন্তু এরোপ্লেন 

হইতে দেখা ষায় এবং গুলী করাও যায়। জমিতে ষদ্দি গভীর নালা থাকে, 

তাহা হইলে শক্রর ট্যাঙ্ক-আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়; কিন্তু 
এইরূপ জমি হইতে শক্রকে দেখা যায় না। 

(খ) 027 5০80 বা খোলা জমি-_-এখানে শতক্রও আমাদের 

দেখিতে পায়, আমরাও শক্রকে দেখিতে পাই। 

(গ) 7155 5০৪০ বা উচু জমি- দেখাঞ্চনা বা চলাফেরার পক্ষে 
এই জমি খুব ভাল, অবশ্ঠ যর্দি পার্খে আরও উঁচু জমির উপর শক্র 
না থাকে | 

5/ (ঘ) ০20. 91076 বা “সামনে ঢালু জমি- _আব্রমণের পক্ষে এই 

জমি ভাল। 

২) ২৪৪: 91076 বা “পিছনে ঢালু” জমি-_প্রতিরক্ষার পক্ষে এই জমি 

ল। [51510 0£ 216 এখানে ছোট । 

(চ) [0৬ ৪1০00 বা নীচু জমি-_ইহা আড়াল দেয়, কিন্তু প্রতি- 

রক্ষার জন্য ভাল হয় না; যদি-না পাশের উচু জমিতে নিজেদের সৈন্য 
কে। 

রী (ছ) [0650 2০000 বা মরা জমি--এই জমির মধ্যে লোক থাকিলে 

দেখা যায় না। 
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শত্রুকে ধোকা দিতে হইলে, নিজেকে বাচাইতে হইলে এবং ভালরূপে 

অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে জমি বিচার করিতে জানা ও জমি 

ব্যবহার করিতে জান! অত্যাবশ্তক। ইহা জানিলে তবেই নিজে ধ্বংস না 

হইয়! শক্র ধ্বংস করা সম্ভব হয়। 

| চকষ্যত্থল চিনিবার এবং দেখাইবার পদ্ধতি 

[170109001) 21700 16001010010 017:816669 

যুদ্ধের সময় কম্যাগডারদের তাহাদের অধীনস্থ জোয়ানদের লক্ষ্যস্থল 

দেখাইতে হয় এবং লক্ষ্যস্থল দেখাইবার পর তাহাদের অধীনস্থ জোয়ানদের 

সেই [2:৪৮ বা! লক্ষ্যস্থল চিনিয়! লইতে হয়। সেইরূপ জোয়ানর।ও অনেক 
সময় কোন জিনিস দেখিলে তাহাদের কম্যাগ্ডীরকে সেই জিনিসটি দেখাইবার 

প্রয়োজন হইতে পারে। এইজন্য প্রতি জোয়ানকে এবং কম্যাগ্ডারকে 

যথাযথ 2:5০ দেখান এবং 15:96 চেনার পদ্ধতি শিখিতে হয়। 

যাহাতে অতি শীঘ্র ঠিকভাবে 8188%টি দেখান যায় এবং চিনিয়! 
লইতে পারা যায়, সেইজন্য [5:2৮ দেখাইবার এবং চিনিবার একটি 

পদ্ধতি আছে। 12:8০ যর্দি গোলমেলে না হয়, তাহা হইলে তিন 

রকম ভাবে তাহ] দেখান যাইতে পারে ) ষথা-_ 

(১) বর্ণনা বা 10018000 5% 095020100-এর দ্বারা; যথা 

“০ 1. ৪০০০০০---3০০-কুঁড়েঘর । যখন লক্ষ্যস্থল বা "885৮ খুব 

সহজে বোঝা যাইবে তখনই এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

(২) দিক বলিয়া দিয় বা 109108600) 5 ৭1:০০০০-এর সাহাষ্যে ) 

বথা__ঘ০] 9০০৮০০--250- আধা! বীয়ে-কুঁড়েঘর। এখানে ছুই- 
তিনটি কুঁড়েঘর থাকিলেও কোন্ কুঁড়েঘরটির কথা বল! হইতেছে তাহা 
বোঝা শক্ত নয় । 

(৩) আগের [8:৪৮এর মারফত নৃতন 28৪9৮ দেখান বা 

[99108602) 55% 1990091:966 7) যথা“ ০ 1 96০৮০০--250--আগের 

"ু'85৪৮- একটু বীয়ে__আমগাছ। 

কিন্ত লক্ষ্যস্থল যদি গোলমেলে হয়, তাহা হইলে পর পৃষ্ঠায় লিখিত 

উপায়ে উহা! দেখান ষাইতে পারে-_ 
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(১) 1[২67619০6 0০010 দিয়া এই পদ্ধতিতে বৃত্তচাপের বাম বা ডান 

দিক বলিয়া দেওয়ার পর তাহার মধ্যের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দ্রব্যের 
নাম বলিয়া দিতে হয়। এত্রবাগ্ুলি এইরূপ হওয়। উচিত যে, কাহারও 

তাহা বুঝিতে যেন তুল ন] হয়। পরে এই ভ্রব্যগুলি হইতে ভান বা বা দিকে 
অবস্থিত লক্ষ্যবস্তকে দেখাইতে হয়। যথা, ০. [ 9৪০6০0-250-- 
_বটগাছ_ একটু বায়ে-_বাশবাড়। 

(২) “খাড়া ঘড়ি পদ্ধতি” বা "০:6০৪] ০1০০1, পদ্ধতি--যদি লক্ষ্যবস্ত 

খুব বেশী গোলমেলে হয়, তাহা হইলে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা 

প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। নির্দেশকর্তাকে মনে করিতে হয় যে, একটি 
বড় ঘড়ি 7২22:20০€ [০017,৮এ রহিয়াছে । [২০৪1১০০7017 ই ষেন 

ঠিক ঘড়ি-কেন্ছরে অবস্থিত আছে । [২666506 7010৮ হইতে লক্ষ্যবস্ত 

অবধি একটি রেখা টানিলে এ রেখা ঘড়ির কয়টার ঘর দিয়া যাইবে 

তাহার মারফত লক্ষাবস্তর অবস্থান দেখান হয়। প্রথমে অবশ্য 15০টি র 

বা লক্ষ্যবস্তটির দূরত্ বলিয়। দিতে হস্ব। যথা, ০. 7 92০৮০০-_350 

_-বটগাছ-_-ডাইনে 3 ০:০০ বড় ঝোপ । 

(৩) ডিগ্রী ও অঙ্গুলির দূরত্ব পদ্ধতি-_-যদি লক্ষ্যস্থল আরও বেশী 
গোলমেলে হয়, তাহ! হইলে ডিগ্রীর ব্যবহারও করা যাইতে পারে। মনে কর, 

পূর্বের উদ্দাহরণের ঝোপটির কাছাকাছি আরও ছুই-চারিটি ঝোপ আছে 
এবং ইহার কোন 'একটি ঝোপের নীচে একটু শক্রসৈন্ত লুকাইয়া আছে। 

তাহাকে ঠিকভাবে দেখাইতে না পারিলে স্বপক্ষের সৈন্তটি ভুল করিয়া অন্য 
কোন ঝোপে গুলী চালাইলে শত্রসৈন্তটি পালাইয়! যাইবে । এই অবস্থায় 

. ৪1৪০ ঠিক ঠিক দেখাইবার জন্য ডিগ্রীর বা অঙ্গুলির দূরত্বের ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। যথা, [ঘ০,. 1 92০৮০--35০--বটগাছ- ডাইনে তিনটা 

(3 ০০1০০) 3” বা আঙ্গুল-ছোট ঝোপ । 

মনে রাখিতে হইবে ষে, প্রয়োজন না! হইলে "9: নির্দেশ করিতে 

কোনরূপ সাহাষা লইবে না । 18:8৫ নির্দেশের অহ্ুক্রমটি খুব প্রয়োজনীয় । 

যাহাকে পৃ2:2৫%টি নির্দেশ কর] হইল, সে ইহ! ঠিক বুঝিতে পারিয়াছে. 

কিনা তাহ| জানিবার জন্য “009০০5-89০৮* করান দরকার । €06০%- 

8৪০ করিতে বলিলে সেই লোকটি এ নির্দিষ্ট [8186 | 16161610706 

০০1% করিয়া ইহার ডাইনে বা বামে, সামনে বা পিছনে অন্ত একটি ভ্রব্য 
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নির্দেশ করিয়! দেখাইবে। নিয়ে ডিগ্রী মাঁপিবার স্থবিধার প্রণালী দেখাল 

হইল-_ 

(১) মুষ্টিবদ্ধ হাতের দুইটি গাঁটের ভিতরকার কোণ 3: 
(১) চারিটি গাটের ভিতরকার, কোণ 8০। 

(৩) চারিটি আহুুল সোজ! খুলিয়া রাখিলে তাহার তিতরকার 

€কাণ 1271 

(৪) পাঁচটা আঙ্গুল খুলিয়। রাখিলে ভিতরকার কোণ 191 

অবশ্ঠট হাত ছোট-বড় হইলে এই ডিগ্রীর কিঞ্চিং তারতম্য হইতে 

৩). ও 
হাতের সাহায্যে ডিপ্রী মাপ! 

পারে। হাত সম্পূর্ণরূপে মুখের সামনে মোজা করিয়া ধরিয়া এই 
ডিগ্রী মাপিতে হয় । চোখকে কেন্দ্র করিয়! এই কোণ মাপ। হয়। 

(৫) রাইফেলের 91700106195 ০606 2০00 5116 4০. 

(৬) 170129151)6 7910660601+- **৮০০১০, ক 

(৭) 910001061০0: 006 70201. 9106,*,০১৮,১১০৮০3ত 

(৮) 820151816 0:062060:--5--৮, 6৭, 

(৯) 771৬0-এর 9100010615 01 0) 501691910"-" রর 

(১,)171(05-এর [0155151)6 1010650001---5 2 
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দুরত্ব বিচার বা ]01417.6 7015091506 

লক্ষ্যস্থল কত দূরে আছে, তাহা ঠিকমত জান] না থাকিলে অস্ত্রের ব্যবহার 
ঠিকমত হইতে পারে না। লক্ষ্যস্থল যত দুরে হইবে, ব্যারেলের ( নলের ) 
€€1০৬8:001 তত বেশী করিতে হয়, নতুবা গুলী ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌছায় না। 

শত্রসৈন্য তিনশত গজ অপেক্ষা বেশী দূরে থাকিলে যদিও তাহারা | 

লহ 6725 

1০০০০ ৪০০ 

নং চিত্র পপ 

স্প্থ 
শে শনি শিশির 

চু ছা ছা 14-শ শশ 

পু [তু ৯] 

সি. 
০ ৬৬. ৪৯. ৯ ক 

ইহ ৮ ২ জা 

77755875- 
982 54567 8 9 16181101159 05866 

88981000 90০ 80০0 299 6০9 60৩ 03 ০০ £89 859 ১. 

ওনং চিত্র 
লক্ষ্যবন্তর দূরত্ব অনুযায়ী 1196-এর €16৮20:000 

সাধারণতঃ গুলী ছোড়া না, তথাপি প্রত্যেক সৈন্যের এক হাজার গজ অবধি 
দূরত্থ মাপার ঝা বিচার করার অভ্যাস করা অতি প্রয়োজনীয় । কারণ-_ 
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(১) ইহা তাহাদের ঠিক সময়ে গুলী ছ,ড়িতে সাহায্য করে। 
(২) তাহারা সাহায্যকারী বিশেষ অস্ত্রগুলিকে লক্ষ্যস্থল দেখাইতে, 

সক্ষম করে। | 

॥ (৩) পর্যবেক্ষক হিসাবে পিছনে শত্র-সম্বন্ধীয় খবর সঠিকভাবে পাঠাইতে 
সাহায্য করে। 

দুরত্ব বিচারের জন্য তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ; যথা»__ 
/%১ 0016 01 00595016 179050, 

(২) £১1062181)06 10)60)0, 

৩) [6৮ 12196 160১0. 

(১) 02076 0 00০980:5 0)9500 পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক জমিকে 

১০* গজ ছোট-ছোট টুকরায় ভাগ করে। তাহার পর সে বিবেচন! 

করিয়া দেখে কতগুলি ১০ গজ টুকরা পর্যবেকষকের অবস্থান 

হইতে লক্ষাবস্ত অবধি হইতে পারে। একটি ফুটবল মাঠের ছুইটি 

গোলপোস্টের দূরত্ব ১২০ গজ । সকলেই ফুটরল মাঠ দেখিয়াছে, স্থৃতরাং 

তাহার] যদি মনে মনে ঠিক করিয়! দেখে যে, কয়টি ফুটবল মাঠ দর্শক 
এবং লক্ষ্যবস্তটির মধ্যে হইতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে বস্তটির 

দূরত্ব বিচার করিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে 
যে, যত দূরে ফুটবল মাঠটি অবস্থিত হইবে দর্শকের চোখে গোলপোস্ট 

ছুইটির দূরত্ব ততই কম মনে হইবে। কেবলমাত্র অভ্যামের দ্বারা দর্শক 
সঠিক দূরত্ব বিচার করিতে সক্ষম হইতে পারে। 

/ (ক) এই দূরত্ব মাপার জন্য.দুর্শক 8:8055829 পদ্ধতিও ব্যবহার। 
করিতে পারে। যথা, লক্ষ্যবস্তর দুরত্ব বেশীর বেশী কত হইতে পারে? 
কমের কম কত হইতে পারে ?-_এইবার দুইটির মাঝামাঝি দৃরত্বকেই ঠিক 
দূরত্ব বলিয়া! গণ্য করিতে হয়। 

(খ) সময় সময় সেকলান কষ্যাগ্ডার এই দবরত্ব সম্বন্ধে সেকসান-এর' 
প্রত্যেকের মত নেন। যাহার! অসম্ভব কিছু দূরত্ব বলে, তাহাদের মত বাতিল' 
করিয়া তিনি বাকি সকলের মতের গড় করেন। এই গড়কেই ঠিক দূরত্ব 
বলিয় ধরা যাইতে পারে । এই পদ্ধতিকে 96০60) ৪৮1855 বা ৪০০০০০-এর 

গড়-পদ্ধতি বলা হয়। 

(গ) কখনও কখনও দৃষ্ট দূরত্রটিকে আধাআধি ভাগ করিয়া এই, 
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অধেক ভাগের দূরত্রটি আন্দাজ করিয়া! লওয়! হয়, পরে সেইটিকে ছুই 
দিয়! গুণ করিয়া আসল দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। ইহাকে -[7915109 ব] অর্ধ 

করণ প্রচ্ছতি বল্] হয়। 

২) /৯0281:81)06 2760১0 বা আরুতি পদ্ধতি-_দূরে অবস্থিত 

লোকের আকৃতি দেখিয়াও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা কর! যায়) যথা_ 

(ক) ২০* গজ দূরে......দেহের সব অবয়ব স্পষ্ট দেখা যায়। 
(খ) ২৫০ গজ দূরে £0163181)0 101906 একজন হাটুগাড়া লোককে 

সম্পূর্ণ ঢাকিতে পারে। 

(গ) ৩০০ গজে মুখের চারিদিক আবছা হইয়া যায়। 

(ঘ) ৪০০ গজে লোকের শরীরের বাহিরের রেখা ঠিক থাকিলেও মুখ 
চেনা যায় না এবং 20:55191)৮ 10195 একজন দাড়ান মান্ষকে 

ঢাকিয় ফেলে। 

(উ) ৫০০ গজে মাচ্ষের কাধের উপর দিকটা খুব সরু হইয়া গিয়াছে 

বলিয়। মনে হয়। কিন্তু হাত পা নাড়িলে তাহা বোঝা যায় । 

(চ) ৬০* গজে একটি মানুষকে একটি ফোটার (বিন্ুর ) মত দেখা 

ষায়। )ঠাহার অবয়বের অন্ত কোন অংশই দেখ যায় না। 

(9) 8:০5-7818০ [0561100-_-এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের অবস্থিতির 

জান! দূরত্ব হইতে অন্য দ্রব্যের অবস্থিতির দূরত্ব বাহির করা হয়। কি 

করিয়া 7905০ ০৪9: তৈয়ারী করিতে হয় তাহা অন্ত জায়গায় দেখান 

হইয়াছে। 

দুরত্ব নির্ণয়ের সময় মনে রাখিতে হইবে ষে, অনেক সময় দূরত্ব আসল 

দুরত্ব অপেক্ষা কম মনে হয়। যথা, 

(ক) যখন জোর আলো! থাকে বা যখন হূর্ধ দর্শকের পিছনে 

থাকে। 

(খ) যখন আশেপাশের ভ্রব্যগুলি হইতে লক্ষ্যস্থলটি অপেক্ষাকৃত 

বড় হয়। 

(গ) যখন দর্শক এবং লক্ষ্যবস্তর মধে) 76৪-5:০42 থাকে। 
আবার কখনও কখনও দূরত্টি আসল দূরত্ব অপেক্ষা! বেশী মনে হয়। 

যথা | 

(ক) যখন আলো! কম থাকে বা দর্শকের চোখের সামনে সূর্য থাকে । 
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(খ) যখন লক্ষাবস্তুটি আশেপাশের দ্রবাগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত 
ছোট হয়। | 

(গ) যখন দর্শক নীচু ও সংকীর্ণ জমির উপর দিয়! দেখে | 

(ঘ) খন দর্শক উপত্যকার উপর দিয় কোন বস্তকে দেখে। 

ছল্মাবরণ দ্বার শক্রকে প্রতারণ। কর৷ 

09171001156 

0819000856-এর অর্থ ছঘ্মাবরণ দ্বারা শত্রুকে ধোকা দেওয়া । ইহার 

জন্য কখনও কখনও স্বাভাবিক আকারের পরিবর্তন করিতে হয়, আবার 

কখনও কখনও আশেপাশের ভ্রব্যা্দির রঙের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
মিলাইয়া দিতে হয় । (09790096৪-এর উদ্দেশে শক্রর নিকট হইতে নিজের 

আসল পরিচয় লুকাইয়া রাখা । 

(08290961856 এর প্রয়োজনীয়তা 

(১) অনেক সময় লুকাইয়া শক্রর নিকটে পৌছাইবার উপযোগী জমি 

পাওয়া যায় না। 

(২) অনেক সময় যে জমিতে ০5161070, লওয়! হইয়াছে, তাহাতে 

উপযুক্ত আবরণীথাকে ন1। স্কৃতরাং 08100£199৩ না করিয়া এই অবস্থাতে 

শক্রকে ধোক। দেওয়া অসম্ভব । 

(090700619-এর নিয়মাবলী__ 

(১) যখন কোন 0০318070 পরিত্যাগ করিয়া অন্য 0০0510০0-এ 
যাইবে, তখন প্রথম 799100-এ তোমার অবস্থিতির কোন চিহু রাখিয়া 

যাইবে না। শক্ররা এইপব চিহ্ন হইতে অনেক জরুপী খবর পাইতে 

পারে। ূ 

(২) সব জিনিপের আকার বদলাইয়। ফেলিবে যাহাতে কেহ দেখিলেও 

ইহা চিনিতে না পারে। বাহিরের রেখা বদলাইয়া ফেলিলেও (08250036186 

সহজনাধ্য হইবে। 
, (৩) আশেপাশের জিনিসের রঙের সহিত নিজের রঙ একরকম করিলে 

সহজেই নিজের অস্তিত্ব লুকান যায়। 
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(৪) মনে রাখিও যে, বেশী 022900158০ করিলে লোকের চোখে 

পড়ার সম্ভবন1 বেশী । 

(৫) টাটকা ঘাস, ঝোপ-ঝাড় প্রভৃতি ব্যবহার (08:2904£1855-এ খুব 

সাহায্য করে। 

(৬) পূর্বের 2০51007 ত্যাগ করিয়া নৃতন ০5100 লইলে সঙ্গে সঙ্গে 

09170501896-এর জন্য ব্যবহৃত ভ্রব্যগুলিরও পরিবর্তন করার প্রয়োজন 

হয়। নতুবা নতুন চ০5:600-এ আশেপাশের জিনিসের রঙের সহিত 

নিজেকে মিলাইয়া রাখ! অসম্ভব হইবে । 

(02090991855 করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে,+_ 

(ক) পোশাক-পরিচ্ছদের রঙ পশ্চাদ্ভূমির রঙের সহিত যাহাতে 

মিলিয়! যায় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
(খ) চকৃচকে জিনিস লোকের মনযোগ আকর্ষণ করে। এইজন্য 

চকৃচকে জিনিসগুলি হয় ঢাঁকিয়া রাখিতে হইবে, না হয় তাহাদের উপর 

মাটি বা কালির প্রলেপ দিতে হইবে। হাত ও মুখের উপরও ভূসাকালি 
বা জুতার কালির প্রলেপ দিতে হইবে । 

(গ) মোজা রেখা সাধারণত মনোযোগ আকর্ষণ করে, এইজন্য সব সোজ।! 

রেখার উপর অন্য কিছু দিয় উহ] ঢাঁকিয়! ফেলিবে। 

' (ঘ) খুব বেশী 08%07001788 করিলে স্বাভাবিক ভাবে নড়াচড়া কর! 

যায় না এবং আশেপাশের জমির সহিত সবসময় ঠিকমত মিলাইয়া 
চলা যায় না। 

(উ) যদি ঠিকমত (08000861955 করা যায় তাহা হইলে ছায়ায় 

থাকিলেও অদৃশ্ত থাকা খুবই সহজ । 

(চ) স্বাভাবিক পরিবেশের সহিত নিজেকে না মিশাইতে পারিলে 

0920046199০ কার্ধকরী হয় না। যথা, লাঙল দেওয়া জমির মধ্যে 

গাছের সবুজ পাতা মাথায় গুজিয়া নিজেকে লুকাইবার চেষ্টী করা 
বৃথা। 

(ছ) পরিখা 'ও ৬/৪০০০-০:৮গুলিরও ভালভাবে 08090991556 ঝর! 

প্রয়োজন । 

শক্রর সম্মুখীন হইবার পূর্বেই 0৪204188 করা৷ অবশ্তকর্তব্য। শক্র 
দেখিয়া ফেলার পর (8:009386158 করার কোন অর্থ হয় না। 
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£021030011886-এর উদ্দোশ্ট শুধু নিজেকে লুকানো নহে। ইহার উদ্দেশ্য 

শত্রুকে ধোকা দেওয়া। এই ধোঁকা দেওয়ার জন্যে রঙ, রঙের আমেজ, 

লাইন, ছায়! ও সাধারণ পরিস্থিতির সহিত সামগ্রশ্য রাখ! অত্যন্ত প্রয়োজন। 
সনে রাখিবে ষে, মানুষের পক্ষে কোন জিনিস দেখা বা লক্ষ্য করার 

উপায় হইতেছে__912106) 51)216, 81)200%1, 51111016666, 915০6) 5090115 

৩ 00৬61796100 

১1১106-__-জিনিস চকৃচক্ করিলে তাহ! সহজেই চোখে পড়ে। 

5৪০০-__-আশেপাশের দ্রব্য হইতে আকার ভিন্ন হইলেও জিনিসটি চোখে 
পড়ে। 

51)800৬-_-একজনের ছায়া! তাহার অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করে । সৈন্যদের 

সবসময় ছায়াতে থাকা উচিত, কারণ, ইহাতে তাহার লুকাইবার 

স্থবিধা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোন ছায় পড়িবার 

ভয় থাকিবে না। 

911/,০4৪৮৪-_বিপরীত পটভূমিকার সম্মুখে কেহ দাড়াইলে তাহার ছৰি খুব 
স্ুম্পষ্ট হইয়! দেখা দেয়। এইজন্য জল, দেওয়াল, খোলা জমি বা 

চক্রবালের সামনে কাহারও দাড়ান উচিত নয়। 

89190৩-যর্দি কোন দ্রব্যের উপরিভাগের রঙ বা গঠন আশেপাশের 

জিনিস হইতে বিভিন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহা সহজেই চোখে 
পড়ে। যথা, সাদা জামা পরিয়া ঘাদের উপর শুইলে তাহা 

সহজেই দেখা যার়। 

'99০5--প্রকৃতিতে কোন বস্তই ঠিক মাপা দূরত্বে থাকে না। ৪৪০৮০]. 

এব সৈন্যগণ যাঁদ কুচকাওয়াজের মাঠের মতন একজন অন্যজন 

হইতে মাপ] দূরত্বে থাকে তাহা! হইলে দলটি 08220361885 

করিয়! থাকিলেও সহজেই চোখে পড়িবে । 

209$629506--মামাদের চোখের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন জিনিস 

নড়িলে তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদের চোখে পড়ে। অনড় 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে অনেক বড় জিনিসও আমরা! 
দেখিয়াও দেখি না। বাঘ প্রভৃতি জন্ত বা শিকার ধরিবার 



04140081402 49 

সময় কোন আওয়াঙ্গ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হইয়া পড়ে। 

. ইহাতে তাহার! সহজে চোখে পড়ে না। 

(09050981556 সম্পর্কে নিয়ের চিত্রগ্তলি মনযোগের সহিত লক্ষ্য 

কর 

১নং চিত্র- প্রয়োজনধোধে আড়ালের উপর দিয়! দেখ! চলে, কিন্ত 

জমির উপরের মরলরেখার উপর দিয়া নয়। 

২ | 008, | ২ 

খা ঠা, রী: ২ & ২৯৬১ ৯১২১২ ৬১৩৬ 

২নং চিত্র--চক্রবাল সর্বাপেক্ষ। বিপদ্জনক পশ্চাদভূমি। ইহার আড়ালের 

উপর দিয়! দেখ। একান্ত প্রয়োজন হইলে ৪1115001566 ভাঙ্গিয়। দেখিতে হয় । 
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ওনং চিত্র--লুকাইবার পক্ষে ছায়া একটি আবরণ; কিন্তু ছায়া! সরিয়৷ গেলে নিজ 
আকৃতি এবং উহার ছায়। স্পষ্ট হইয়া উঠে। 

জি 

৪নং চিত্র--ঘরের মধ্য হইতে গুলীবর্ষণ করিবার সময় ছায়ার ব্যবহার । 

নুকানে। 

(502302811776771 

0০৬৪ বা আবরণী ব্যবহার করা হয় লুকাইবার জন্য। মাটিতে 

অবস্থানকারী শক্র হইতে এবং বিমান পর্যবেক্ষণ ও আক্রমণ হইতে লুকাইবার 

জন্য আবরণী বা আড়াল ব্যবহার কর! হইয়া থাকে। এই আবরণী বা 

আড়াল কেবলমাত্র দৃষ্টি হইতে আড়াল হইতে পারে, আবার, ইহা গুলী এবং 
দৃষ্টি উভয় হইতেই আড়াল হইতে পারে। 
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যুদ্ধের সময় যাহাতে হতাহত না হয় এইজন্য অন্তরালে লুকাইবার 
প্রয়োজন হয়। আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা-_ এই ছুই ব্যপারেই লুকাইবার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। লুকাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করা 
প্রয়োজন। যেমন) 

(১) চন্রবাল এড়া ইয়া চল! অভ্যাস করিতে হয়। 

(২) চ০5:6200 লওয়ার পর আর উপরদিকে মুখ তুলিয়া তাকানোর 

অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়। 

(৩) যাহাতে কোন চকচকে জিনিস সঙ্গে না থাকে সেই সম্বন্ধে সচেতন 

হইতে হয়। 
(৪) তোন আড়াল হইতে দেখিবার সময় আড়ালের পাশ দিয়া দেখিতে 

হয়। আড়ালের উপর দিয়া নয়। 

(৫) উট পাখীর মত হাটার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হয়। 
(৬) জলের ধারে খুব সাবধানে চলিতে হয় কারণ জলে যে ছায়। পড়ে 

তাহা স্পষ্টই উপর হইতে দেখা যায়। 
(৭) ধীরে ধীরে নড়াচড়া করিতে হয়। 
(৮) কোন চ০810০০, ত্যাগ করার সময় হঠাৎ মিলাইয়া যাইবার মত 

সরিয়া পড়িতে হয়। , 

(৯) অপর পক্ষ যদি সজাগ হইয়া পড়ে তাহ].হইলে সঙ্গে সঙ্গে জমিয়া 
যাওয়ার অভ্যাস করিতে হয়। ল 

(১০) চা ৮6০2০১গুলি এইভাবে করা দরকার যাহাতে এইগুলি 
আশে পাশের জমির সহিত স্বাভাবিক ভাবে মিলাইয়1 থাকে । শুধু দৃষ্টি হইতে 
আবরণের জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলিই যথেষ্ট__ 

(১) উ চুনীচু জমি। 

(২) ঝোপঝাড়। 

(৩) নীচু রাস্তা, গর্ত, রেল লাইনের খাদ । 
(৪) শস্য ক্ষেত্রু। 

(৫) বন, বাগান, বাড়ী, গ্রাম। 

ঢেউ খেলানে। জমিতে শত্রুপক্ষের পর্ধবেক্ষকের দৃষ্টির আড়ালে সহজেই 
আত্মগোপন কর! যায়। যদি দক্ষতার সহিত ইহার ব্যবহার কর! হয় 

তাহা হুইলে শক্রর গুলী হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। ইহাতে 'আর 
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একটি স্থবিধা পাওয়া! যায় যে, শত্ররা প্রয়োজন মত পাল্লা ঠিক' করিতে 

পারে না। 

ঝোপ, জঙ্গল দৃষ্টি হইতে আবরণ দেয় কিন্ত গুলী হইতে নহে। 

ইহা ছাড়া খোল! এলাকায় ঝোপ জঙ্গল থাকিলে শত্ররা দূর হইতে 
ঠিকভাবে পাল্প! লাগাইতে পারে । 

নীচু রাস্তা, গর্ত প্রভৃতি দৃষ্টি এবং গুলী উভয় হইতেই কখনও কখনও 
আবরণ দিতে পারে । 

শশ্তাক্ষেত্রে অস্থবিধা এই যে, ইহা সরাসরি দৃষ্টি হইতে আবরণ দিলেও 
ইহার ভিতর নড়াচড়া দূর হুইতে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। ইহা গুলী 
হইতে আবরণ দিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিজের অস্ত্র ব্যবহার সম্ভব 

হয় না কারণ এখানে 21610 ০0৫ 16 খুব ছোট হয়। 

বন, গৃহ প্রভৃতি দৃষ্টি ও গুলী উভয়. হইতে আড়াল দেয়। কিন্ত 
শাক্রুপক্ষ সহজেই এইসব জায়গার উপর গুলী ও গোলাবর্ষণ করিতে 

পারে কারণ এইগুলির উপর পাল্লা লাগান খুবই সহজ। গুলী হইতে 
আবরণ সব সময় দৃষ্টি হইতে আবরণ নাও হইতে পারে। সৈন্যদের 
সাফল্যের জন্য এইরূপ আবরণ ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে গুলী 
হইতে আবরণ পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি হইতেও লুকাইয়! 

থাকা যায়। ৪2981] 2:005-এর গুলী হইতে আবরণের জন্য ইটের 
দেওয়াল, পাথরের টুকরার টিবি এবং বালির বস্তা ব্যবহার করা 
যাইতে পারে। 

শক্রর গুলী হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে-_ 
(১) ড৬/6৪০:, 91 সরাসরি বোমা বা গোলার আঘাত ছড়া অন্য 

সকল গ্রকার গুলী ও গোল! বর্ষণ হইতে নিরাপদ । 

(২) যখন শক্রর গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে তখন শক্ত ধীরে ধীরে 

নিকটে আগাইয়া আসে। কিন্ত গোলাবর্ষণ চলিতে থাকিলে শক্র 
কখনও ১** হইতে ২০০ গজের মধ্যে আসিতে সাহম করিবে না । 

কারণ ইহাতে নিজেদের গোলায় নিজেদেরই ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা 

খুব বেশী। . সেইজন্য যে মুহূর্তে শক্রর গোলাবর্ষণ বন্ধ হইবে পরিখা 
হইতে মাথা তুলিয়া দেখিলে দেখিবে যে, তোমার সম্মুখে খোলা 
জায়গায় শক্ররা রহিয়াছে এবং তুমি আবরণের মধ্যে রহিয়াছ। 
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(৩) আবরণী গোলাবর্ণের পর যখন তুমি শক্র পরিখার উপর 
হামল। করিবে, তখন পরিখার মধ্যে অবস্থিত সৈন্যরা 'গোলাবর্ষণে একটু বিব্রত 
হইয়া পড়িলেও তোমার সহিত লড়াই করিবার জন্য তাহারা! প্রস্তত 
থাকিবে । | 

(8) 08208955€ করিলে তুমি অদৃশ্ঠ হইয়া! যাইবে না! বা তোমার 

গাড়ী এবং অস্ত্র অদৃশ্ঠ হইবে ন]। ্ 
(৫) পরিখা খোদাই করিবার পূর্বে তোমাকে জমিটি ভালভাবে 

পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, বর্তমান অবস্থায় কি 

ভাবে পরিখাটি ব্যবহার কর] সর্বোৎকৃষ্ট হইবে। এই পরিখায় যাহাতে 

পদচিহ্ন না থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । খোঁড়া মাটি প্রভৃতি 
লুকাইয়া ফেলার বন্দোবস্ত করিতে হুইবে। চকৃচকে জায়গা, ছায়া 

প্রভৃতি ঢাকার বন্দোবস্ত করিবে এবং পরিখার মধ্যে নিয়নানুবন্তিতা বজায় 

বাখিবার ব্যবস্থা করিবে । (০00681760৮এর উদ্দেশ্য কোনরকমে" প্রাণ 

বাচান নয় ; যুদ্ধ জয়ের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এইজন্ত যুদ্ধের 

সীমাস্ত হইতে পিছনের ঘাঁটি অবধি সব জায়গাতেই 00190581736 

পুরাপুরি ব্যবহার কর] উচিত। 

গুলী নিয়ন্ত্রণ ও গুলীবর্ধণে নিয়মানুবতিত। 
ম25 00:01 850 মু: 10750015756 

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক কম্যাগ্ডারের দেখ! উচিত যে, তাহার দল শক্রর উপর 

ঠিকমত গুলীবর্ণ করিতেছে কিনা। অযথ]| গুলী ব্যয় করা কোনক্রমেই 

যুক্তিসঙ্গত নয় । মনে রাখিতে হইবে ষে, যুদ্ধক্ষেত্রে খাবার বা! জল ছাড় কয়েক 

দ্দিন বাচা যাইতে পাপে, কিন্তু গুলী ছাড়া এক মুহূর্তও বাচ1 সম্ভব নয়। 
এইজন্য কম্যাগ্ডারদের দেখা! কর্তব্য যে, তাহার মৈন্য গুলী ইনড়িলে প্রতি 

গুলীতে যেন একজন শক্র হত হয়। “9১০০৫ 0০ 111” এবং “০০6 ১11৪ 

006 0090” নীতিতে গুলী ছেড়াই সৈন্যবাহিনীর আদর্শ হওয়। উচিত। 

্খনই সৈশ্যবাহিনীর উপর শত্রু কর্তৃক গুলীবর্ধিত হয়, তখনই বাহিনীকে 
সেই শক্রর উপর পাণ্টা গুলীবর্ণ করিতে হয়। [176 ০0960] ০0:06: 

এর উদ্দেশ্য এই যে, ইহার ছার কম্যাণ্ডার স্বীয় সৈন্য দল হইতে ঠিকমত 
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শত্রুর উপর গুপীবর্ধণ করাইতে পারেন। আক্রমণের সময় ইহা! যথাযথ 

ভাবে করিতে না পারিলে নিজের দলের অন্ত সৈন্যরা গুলীর আবরণীর 

ভিতর দিয়! শত্রু ধবংদ করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে না। 
প্রতিরক্ষার সময় যদি অযথা গুলী ছোড়া হয় বা শত্রু খুব বেশী দূরে 

থাকিতে থাকিতে ব্যতিব্যস্ত ভাবে গুলী ছোড়া হয় তাহা হইলে ইহা 
5০০61070. ও 1890 উভয়ের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর । ইহাতে-_ 

(১) প্রতিরক্ষা ব্যহের অবস্থিতি অনেক পূর্ব হইতে শত্রু জানিতে 
পারিবে। 

(২) তাহাদের মাটি কামড়াইয়া! পড়িম্না থাকিতে বাধ্য করা সম্ভব 

হইবে ন| ব| তাহাদের ধ্বংস কর! সম্ভব হইবে না। 

(৩) শক্র পশ্চাদপসরণ করিয়া পালাইয়া আবার অন্য যে-কোন দিক 

হইতে আক্রমণ করিতে পারিবে কিংবা শক্র পেট্রোলে ফিরিয়! গিয়া নিজের 
দলকে শত্রুপক্ষের অবস্থিতি দন্ন্ধে সতর্ক করিয়! দিতে পারিবে । 

(৪) অযথা গুলী বায় করিলে যখন শক্র সবলে আক্রমণ করিবে 
তখন তাহাদের বাধা দেবার মত প্রচুর পরিমাণ গুলী থাকিবে ন|। 

শত্রুর! সব সময় সৈন্য পাঠাইয়া (5০০৩ বা ৪৮০15 ) প্রতিরক্ষার্থীদের 

গুলী ছুড়িতে প্ররোচিত করে। সময় সময় তাহারা “জীবন্ত টোপ” দিয়াও 

শত্রুপক্ষের গুলী আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে । প্রতিরক্ষার্থীদের সেই সময়ই 
গুলী কর] কর্তব্য খন তাহারা সমগ্র পেট্রোলরে গুলীর ছারা ধ্বংস করিত 

পারিবে। অবশ্ঠ যদি শক্র পূর্ব হইতেই প্রতিরক্ষার্থীদের অবস্থিতি স্থান জানিয় 
. ফেলে তাহা! হইলে গুলী ছোড়ার বিপদ অত বেশী নাও হইতে পারে। 

অনেক সময় রাজ্রে প্রতিরক্ষার্থারা তাড়াহুড়া করিয়া পেট্রোলের উপর 

এবং কখনও কখনও বা! মনগড়া! পেট্রোলের উপর গুলী ছুঁড়িয়৷ থাকে । 

যাহাতে এই প্রকার. গুলী ছুঁড়িয়া উপরি-উক্ত বিপদ সৈন্যের ডাকিয়া না 
আনে সেইজন্য তাহার্দের [715 01501011096 শিখাইতে হয়। কখন 

গুলী ছোঁড়া হইবে তাহা ঠিক মত সৈন্যদের জানা ও বিনা হুকুমে গুলী না 
ছোড়া চঃযত 0190191199 (গুলী ছেণড়ায় নিয়মাহুবতিতা)-এর ' অঙ্গ এবং 

কে কোথায় কিন্ূপ গুলী বর্ণ করিবে তাহ] 7515 ০0৮০1 ০:76: (গুলী 

ছোড়া নিয়ন্ত্রণ কর। )-এর অঙ্গ । 

চনত ০০০৮০] ০:৫6 বা গুলী নিয়ন্ত্রণ করিবার হুকুম ভালভাবে 
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বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথার অর্থ জান! বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

॥ যেমন, চুক 

/£০ 06 05-সেই এলাকা-যাহার উপরে একট 72৩ 001 

গুলী করে। 
চ7514 "০৫ £5-_সেই সম্পূর্ণ-ৃত্তচাপ-_যাহার মধ্যে কার্ধকরীভাবে 

গুলীবর্ষণ সম্ভব | ইহা! £১:০ ০৫ £16-এর মধ্যে অবস্থিত। 

চঙ6 ৩৮সেই সৈম্তগণ__যাহারা একই কম্যাণ্ডারের হুকুমে গুলী 

ছোড়ে। 
176 [0016 0:010180961--সেই কম্যাণ্ডার-__ঘাহার হুকুমে ঢ1£6 004 

গুলী ছোড়ে। 
716 01067 বা গুলী বর্ষণ করিবার হুকুম ছুই প্রকারের হইতে পারে । 

যেমন, 
(1) 17172 01206107 91061, 

(2) [112 ০000] 01001, 

77275. 01506100. 0:05 উচ্চপদস্থ আধিকারিকর] দিয়া থাকেন। ইহাতে 

মোটামুটিভাবে কি অবস্থায় ও কখন গুলী ছোঁড়া হইবে তাহা বল হয়। 
[71755022৮01 0161 দিয়া থাকেন চ16 001 00201021505], এবং 

তাহারই নিয়ন্ত্রণাধীনে ঢ10 015 গুলী ছেশড়ে। 

যদি 51 [00016 00072991506: ঠিকমত [39৪ ০00০1 ০0151 দিতে না 

পারেন, তাহা হুইলে প্রত্যেক সৈন্যের গুলীবর্ষণের কার্ধকারিতা অনেক 
কমিয়া যায়। প্রত্যেক 02০27, টব. 0 0. এবং জোয়ান-এর [115 

০0000] 0:06: দেওয়ার অভ্যাস করা উচিত। কারণ [15 0৫ 

09009915067 হতাহত হইয়া পড়িলে ইহাদের মধ্যে ঘে-কোন একজনকে 

116 00001 0:06: দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় । 

আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা--এই ছুই অবস্থাতেই সষ্নুভাবে 115 ০0269] 01061 

দিতে জানা দরকার । অবশ্য একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, একজন 
জোয়ান সবসময় গুলী ছেড়ার জন্য হুকুমের অপেক্ষা করিবে। কখনও 

কখনও নিজের বুদ্ধিতে সে শক্রর উপর গুলী ছুঁড়িতে পারে। সে তাহার 
নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কার্ধ করিবার অধিকারী । যখন গুলী ছোড়া স্থির 
হয়, তখন দুইটি মূল নীতি স্মুরণ রাখা! কর্তব্য । 
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(১) 95০০৮ ০ 241] অর্থাৎ হত্যার জন্য গুলী কর। 

(২) ষতট! সম্ভব কম গুলী ছুড়িয়া কার্যোদ্ধার কর। 
মনে রাখিবে যে, শত্রু কখনও গুলীকে ভয় করে না, শত্রকে 

দমাইতে হইলে তাহাকে ধোঁকা দেওয়া অত্যাবশ্যক। 

গুলী ছুঁড়িবার পূর্বে চিন্তা করিয়া দেখিবে-_ 

(১) শক্র বেশি কাছে আসিয়াছে কিনা, অর্থাৎ গুলী ইড়িলে সে 
আর পলাইতে পারিবে কিনা। 

(২) [২1616 বা [.0-এর মধ্যে কোন্ অস্ত্রগুলি ছোড়ার জন্য ব্যবহার 

করা হইবে। ্ 

(৩) কি ধরনের গুলীবর্ষণ কর! হইবে (সাধারণতঃ আক্রমণের সময় গুলী- 

বর্ষণ ধীরে ধীরে কর! হয়। কারণ, প্রতিটি গুলী যাহাতে লক্ষ্যস্থলে 
বিদ্ধ হয় তাহা দেখা প্রয়োজন। কিন্ত আবরণী গুলীবর্ণ ও বিমান 
আক্রমণের সময় তড়িৎ গতিতে গুলীবধণ করা প্রয়োজন)। 

(৪) গুলীবর্ষণ নিয়ন্ত্রণ 7176 10016 00101295061 নিজে করিবেন-_না 

তিনি জোয়ানদের উপর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া! তাহাদিগকে গুলী বর্ষণ 

করিতে দিবেন । 
এই বিষয়গুলি চিন্তা করার পরই তিনি গুলীবর্ধণের হুকুম দিতে পারিবেন । 

সব সময় মনে রাখা উচিত-_ 

(১) গুলীবর্ষণের হুকুম ষেন পরিষ্কারভাবে দেওয়1 হুয় এবং ইহ] দেওয়ার' 

সময় কম্যাণ্ডার যেন নিজে উত্তেজিত হইয়া না পড়েন। হুকুমটি যথা সম্ভব 
ছোট হওয়া উচিত। 

(২) যতটা জোরে দরকার ততটা জোরেই হুকুম দেওয়! কর্তব্য । 

হুকুম যেন প্রত্যকেই পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পায়। রাত্রে চুপিচুপিও হুকুম. 

দেওয়া যাইতে পারে। 

(৩) হুকুম আদেশের ভঙ্গিতে দিতে হইবে । যথা,-কর। 
(৪) হুকুমটি থামিয়! থামিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ন্বকুম গ্রহণকারীর' 

হুকুমটির মর্মার্থ বুঝিতে পারে। 

সুফুম দেওয়ার পদ্ধতি মনে রাখিতে ইংরাজী শব ঢোাণ' ব্যবহার 

করা হয়। 

0-50:০47 অর্থাৎ কোন্ দলের এই হুকুমটি পালন করিতে হইবে। 
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[২২৪৪৩ অর্থাৎ পাল্লা ।--কতদূরে লক্ষ্যবস্তুটি অবস্থিত। 
রী [--[101০8600. অর্থাৎ নির্দেশস্লক্ষ্যবস্তটিকে ঠিকভাবে নির্দেশ করিতে 
হইবে। ' 

[7565 অর্থাৎ ধরন-_কি ধরনের গুলীবর্ষণ করিতে হইবে । যথা 
এক এক করিয়া গুলীবধিত হইৰে-_না তড়িৎবেগে গুলী বর্ধিত হইবে। 
[40 হইতে গুলী বধিত হইলে তাহ] 917916 31১০ হইবে না_-9015 

[৩ (ঝাঁক) হইবে। 

গুলী এক স্থানে একজোটে বর্ধিত হইতে পারে । ইহাকে 0০00620৮5- 

৮৫ £6 বলা হয়। আবার গুলী লক্ষ্যবস্তর একদিক হইতে অন্যদ্দিক 

অবধি ছড়াইয়াও বধিত হইতে পারে। ইহাকে 70150069650 ছে 

বলা হয়। 

[7175 ০00৮০] 0106 চারি প্রকারের হইতে পারে-_ 

যেমন--(১) 7116 01061 £ ইহাতে 115 ০:০০-এর পূর্ণ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ 

রূপে গ্রতিপালিত হয় (ত্োখাণ )। যথা,-_]০. 1, 92০৮01/- ৩০০-_ 

দরজা ডাইনে (3 0, 0০০ )_-৩ আছুল-_বঝোপ-_£5910- 16, 

(২) 70618950 5155 0:06 (40001085) £ দেরী করিয়া. গুলী 

ছোড়ার হুকুম। যখন শক্র পাল্লার বাহিরে থাকে তখন এইরূপ নুকুম 

শোঁওয়। হয় । 

যথা,-1০. 1 96০০0--৮০*-দরজা_ডাইুনে ৩ট1 (30, ০1০০) 

--৩ আশ্বল _- আমগাছ-_ শক্র -__ গুলী হুকুম পেলে ছুঁ'ড়বে। 

(৩) 0200:63101 16 ০010৩ অর্থাৎ স্থযোগ পেলে গুলী 

ছোড়ার হুকৃম। যথা,_০. 1. 96০6০0 -- ২৫০ বড় ভাঙ্গা 

বাড়ী __শক্র দেখিলে গুলী ছংড়িবে। (ক) এইরূপ হুকুমে গুলী ছোড়ার 
দায়িত্ব জোয়ানের উপর দেওয়া হয়। (খ)ট এতে জোয়ানের মনে' 
আত্মনির্ভরতা বাড়ে এবং (গ) ৪০০0০০-এর সম্মুখর কোন অঞ্চলই 

অরক্ষিত থাকে না। 
(৪) 8766 16 0:9০. বা সংক্ষেপে গুলী ছোড়ার হুকুম । যেমন-_ 

০, 1 96০00 -- ২৫০ -_ আধা বামে -- 2010 --- চা । যখন 

শক্র কাছে থাকে এবং তাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে, তখন এইরূপ হুকুম 

দেওয়া হয়। | ্ 
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মনে রাখিবার বিষয়__ 

(১) কিছুনা বলিলে 967 হইতে সব সময় 910516 ৪1১০৮ 2 

করিবে । 
(২) 7316)-এর (05256 [,5৮6:-এর অবস্থিতি স্থান পরীক্ষা করিয়। 

'দেখিবে। 

দিক্ ঠিক রাখা এবং রাস্তা মনে রাখার পদ্ধতি 
1০6121176 1012০6601হ 8180 710617001:151176 ৪. [২০06০ 

[২0101561) 90100, 02601 এবং 92০0০20 ও 1969010 (020100215061- 

দের দিক্ ঠিক রাখার 'এবং রাস্তা মনে রাখার ' ক্ষমতা অর্জন করা খুব 
প্রয়োজন । দিক ঠিক রাখা! খুব সহজ নয়, বিশেষতঃ খুব অন্ধকাঁর রাত্রে 
এবং কুয়াশায় । বাধা-বিস্ব পার হওয়ার জন্য বা লুকাইয়া অগ্রসর 

হইবার সময় অনেকটা পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়; দিক্ ঠিক রাখার জন্য তখন__ 
(১) মানচিত্র ও দিক নির্ণয় যন্ত্র (ম্যাপ এবং কম্পাস ) এবং নাইট চাট 

ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক লোকের পক্ষে ইহা পাওয়! 

সম্ভব নয় । 

(২) ম্যাপ হইতে একটি নকশ! আকিয়া লওয়া হয়। 
(৩) অনেক দূরে অবস্থিত দুইটি বড় বড় বস্তকে দেখিয়! দিক্ ঠিক 

রাখা ঘায়। | 
(৪) সহজেই চেন যায় এইরকম কতকগুলি বস্ত এক জায়গায় 

'দাড়াইয়া দেখিয়া লইতে হয়, পরে দেখানে পৌছিয়া সামনের আর 
একটি বস্ত দেখিয়া লইয়া সেই অবধি আগাইয়া যাইতে হয়। এইভাবে 

ধীরে ধীরে দিক ঠিক রাখিয়া অগ্রসর হওয়া] যায় । 
() তার। দেখিয়া দিক্ নির্ণয় কর! ঘায়-উত্তর গোলার্ধে রাত্রে 

প্রবতার] দেখিয়! দিক্ নির্ণয় করা যায়। সধটধিমগলের সাতটি তারা 

একটি “জিজ্ঞাসা চিহ-এর মতন'দ্েখায়। এগ সামনের দুইটি তারা একটি 

রেখার দ্বারা যোগ করিয়া জিজ্ঞাসাচিহ্বের সামনের দিকে সাতগুণ 

বাড়াইলে রেখাটি. গ্রবতারার মধ্য দিয়া যায়। এই ঞবতারা প্রকৃত 

উত্তর দিক নির্দেশ করে। পরের পৃষ্ঠার চিত্র দেখ । 
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(৬) রাত্রে চাদ দেখিয়াও দিক্ নির্ণয় করা যায়। ক্যাসোপিয়া 

নক্ষত্রপুঞ্ দ্বারাও উত্তর দিক নির্ণাত হইতে পারে । 

সপ্তধিমগ্ডলের সাহায্যে দিক্ নির্ণয়_-(পৃষ্টা! ৫২) 

(৭) হাওয়ার গতির দ্বিক মনে রাখিয়াও দিক্ নির্ণয় করাঁ যাইতে 
পারে । 

(৮) নদী, রেল লাইন, রাস্তা প্রভৃতি ধধিয়া চলিলেও ঠিক পথে 
চল যায়। - 

(৯) জমির মাটির গঠন দেখিয়াও দিক ঠিক রাখা যাইতে পারে 
(১০) চলিতে চলিতে প্রায়ই পিছনে ফিরিয়া দেখা উচিত। দূরে 

দিক্ চক্রবালের কাছে কোন বড় জিনিস থাকিলে তাহা ভাল করিয়া 

দেখিয়া মনে রাখিলে রাত্রে দিক্ ঠিক করিয়! অগ্রসর হওয়া যায় । 

রাস্তা মনে রাখিবার জন্য-_ 

(১) পায়ে ছল! পথের দিক্ দেখিয়! রাস্তা ঠিক রাখা যাইতে পারে । 
€২) আসল রাস্তা হইতে আশেপাশে কোথায় রাস্তা গিয়াছে এবং, 

তাহাদের দূরত্ব কত, তাহা জানিয়! রাস্তা মনে রাখা! যাইতে পারে । 
(৩) পাহাড়ী এলাকায় উচু-নীচু জমি এবং উপত্যকার অবস্থিতি 

দেখিয়াও রাস্তা মনে রাখা ধাইতে পারে । 
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(৪) নদীর গুপথ ও উচু-নীচু জমির বিশেষত্ব প্রভৃতি দেখিয়াও রাস্তা! 
মনে রাখা স়ব। 

পর্যবেক্ষণ__দিনে ও রাত্রে 

005291501)--1095 ৪1710 16106 

পর্যবেক্ষণের প্রণালী-_ 

একজন লোক ব| একটি দল একত্রে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে' 

এবং দিনে ও রাত্রে উভয় সময়েই পর্ধবেক্ষণ কর যাইতে পারে। কিন্ত 

একজন লোক বা একটি দল ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরিয়া! দক্ষতার, 
সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না, এবং অমবদ্দিক একত্রে পর্যবেক্ষণ 

করা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য একজন পর্যবেক্ষককে খানিকট?' 

করিয়। এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য দেওয়! হইয়া! থাকে । এই এলাকার 

মধ্যে সবকিছুর দেখাশোনার দায়িত্ব এই পর্যবেক্ষকের উপর ন্তন্ত থাকে । 

প্রতি পর্যবেক্ষককে কয়েকটা বিষয় মনে রাখিতে হয়__ 

(১) পর্যবেক্ষণের জন্য এমন জমিতে দাড়ান উচিত, যেটা আশেপাশের" 
জমি হইতে উ"চুতে অবস্থিত। কিন্তু তাহাকে এই কথ। মনে রাখিতে 
হইবে ফে,সে ষেন নিজে শক্রর দৃষ্টিগোচর না হয়। এইজন্য তাহাকে 

সব সময় চক্রবাল বীচাইয়া চলিতে হইবে । 

(২) পর্যবেক্ষকের “আড়াল” ব্যবহার করা উচিত। পশ্চাদ্তূমির সহিত 
নিজেকে মিশাইয়। রাখ! উচিত এবং নিজের ছায়! সম্বন্ধে সর্বদ|! সচেতন থাক' 

উচিত। 

(৩) পূর্ব হইতেই সামনে একটি পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত স্থান বাছিয়া' 

লইয়া পরে আড়ালে-আবডালে অগ্রসর হইয়া সেখানে পৌছিবার ব্যবস্থা 
করিতে হয়। 

(৪) যেখানে পর্যবেক্ষণের স্থান আছে বলিয়। স্বভাবতই শক্রর! মনে করিতে" 

পারে, সেইরপ স্থান কখন ও পর্যবেক্ষণের জন্য.নির্বাচন কর] উচিত নয় । 

(8) কোনক্রমে একবার পর্যবেক্ষণ স্থানে যাইবার পর নড়াচড়া একেবারে: 

বন্ধ রাখা উচিত। 
(৬) কোন আড়াল থাকিলে পাশ হইতে জমি-বরাবর দেখা ভাল।; 

কখনই আড়ালের উপর হইতে দেখিতে যাওয়।৷ উচিত নয়। 
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(৭) নিজের 0592206158০ খুব ভাল হওয়া উচিত। 

(৮) পর্ধবেক্ষণ স্থানে থাকিয়। ধুমপান করা অতি বিপজ্জনক । দিনের 
বেলায় অনেক দূর হইতে এই ধোয়া দেখা যায় এবং রাত্রে আরও বেশী দূর 

'হুইতে সিগারেট, বিড়ি ও দিয়াশালাই এর আগুন দেখা ষায়। 

(৯) পর্ধবেক্ষণ স্থান হইতে সহজে বাহির হইবার একটি রাস্তা থাকা 
'ঘরকার। 

(১*) পর্যবেক্ষণ করিবার সময় চোখ এবং কান- ছুইটির ব্যবহার কর! 

'দরকার। দক্ষ পর্বেক্ষকেরা গুলী ছোঁড়ায় আওয়াজ হইতে যুদ্ধ কিরূপ 
হইতেছে, কি কি অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে, কতগুলি অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে-_ 
ইত্যাদি সহজেই বুঝিতে পারে । 

যখন একটি সেকৃসন পর্ষবেক্ষণকার্ষে নিযুক্ত হয়, তখন মেকৃসন- 

কম্যাগ্ডারের উচিত সেই সেক্সনের পর্ধবেক্ষণের একটি পরিকল্পন। তৈয়ারি 

করিয়! সেক্সনটিকে পরিকল্পনা কার্যকরী করার মত করিয়া গঠন কর]। 
সেক্সনটিকে বুদ্ধির সহিত একটান] ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। যে- 

কোন বিষয় তাহারা দেখিতে পায় তাহাই তাহাদের অবিলম্বে সেক্সন 
কম্যাগ্ডারের গোচরীতৃত কারিতে হয়। তিনি এই, খবর যেখানে প্রয়োজন 

সেখানে পাঠাইতে থাকেন। 

রানে পর্ধবেক্ষণের জন্য আরও কিছু করা প্রয়োজন । ' ষেমন)__ 

(১) যদি সম্ভব হয় পর্যবেক্ষককে সম্মুথের 'জমি দেখিয়। সেখানে কি কি 

আছে তাহ। মনে রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়। 

(২) অন্ধ্যার অন্ধকার যখন ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া! উঠিতে থাকে, 

তখন তাহাদের সম্মুখের জমি ও সেখানকার ল্যাণ্ড মার্কগুলি (1,200 209113) 

মনোযোগের সহিত দেখিতে হয। ইহাতে পরে শক্রর চলাচল প্রভৃতি বুঝিবার 
স্থবিধ! হয়। তাহা না! হুইলে অনেক সময় গাছকে মান্গষ বা মানুষকে 

গাছ বা পাথর বলিয়! ভূল করা স্বাভাবিক । 
(৩) অন্ধকারে কোন জিনিসের দিকে একদৃষ্টে বেশীক্ষণ তাকাইয় 

থাক] উচিত নয়; কারণ, তাহা হইলে গাছ, ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদি 
নড়িতেছে বলিয়৷ তুল হইবে। 

(৪) মনে রাখিবে যে, চক্রবালের পটভূমিতে কোন জিনিসকে দেখা 

সবচেয়ে সহ্জ। দর্শক তাহার চক্ষু যত মাটির কাছে লইয়া! যাইবে 
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চক্রবাঁল ততই বড় বলিয়া মনে হইবে । এই সময়ে পর্যবেক্ষক যেন স্বয়ং 

কখনো নড়াচড়া না করেন। 

(৫) পর্যবেক্ষণের কাজ দুইজনে মিলিয়া কর! উচিত। তাহা হইলে 

শত্রুর দূরত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তুল হইবার সম্ভাবনা কম। চার চোখ 
দুই চোখ অপেক্ষ! এবং ছুই মাথা! এক মাথা অপেক্ষা অনেক বেশি 

কার্ধকরী। 

(৬) কান খোল! রাখিবে এবং .গুলীগোলার আওয়াজ ইত্যার্দি হইতে 
যুদ্ধের গতি বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সাজপরঞ্ামের খটুখটানি, জলের 

বোতলের শব্ধ, ঘোড়ার পায়ের শব, কাশি, কথাবার্তা, পায়ের খস্খস 

শব্ধ, পাতার উপর দিয়া চলার শব প্রভৃতি হইতে খুব প্রয়োজনীয় মূল্যবান 

তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে । 

(৭) শক্রপক্ষ 91978] পিস্তল বা! মর্টার হইতে প্যারাস্থ্যট বোমা ছু ড়িলে 
তৎক্ষণাৎ 'জমিয়। যাইবে” ) অর্থাৎ নড়াচড়া বন্ধ করিয়া মৃতের মত 

পড়িয়৷ থাকিবে । 

নিয়ে 0195058000 7০9-এর একটি 01052800) 105 দেওয়া 

হইল । 
_--নং 0. চ. গ্রিড রেফারেন্স 9866311 

তারিখ ও সন ২১০০-_-২৩০০ ঘণ্টা । 

ঞঃ 

দেখা গিয়াছে | কি মনে হয়? |কি করা হইয়াছে? 

শক্ররা এলাকায় | শক্ররা ঘাটি সেকৃ্মন কম্যাগ্ডারকে 
তৈয়ারি এবং চ186000 চলাফের। 

করিতেছে করিতেছে কম্যাগডারকে জানান 
বেয়ারিং ৪৫০ হইয়াছে 
দূরত্ব ৬০০ গজ 

সহি. 
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দিনে ও রাত্রে শিকার ধরার পদ্ধতিতে চলাফেরা 

95681101776 17502765152 15 1085 8110 161) 

শিকারধর] পদ্ধতিতে চলাফেরা করিতে হইলে জমির আড়ালের ও 

08000995০-এর ব্যবহার জান! দরকার এবং দক্ষতার সহিত চলাফেরার, 

ক্ষমতা থাক! দরকার । 5%৪1%97-এর সর্বদা চেষ্টা কর! উচিত-_যাহাতে সে 

অদৃশ্ঠতাবে এবং কোন আওয়াজ না করিয়৷ শত্রর অতি সন্নিকটে পৌছিতে 
পারে। এইজন্য তাহাকে জমির ও আড়ালের ব্যবহার খুব ভালভাবে 

আয়ত্ত করিয়৷ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে শিখিতে হয়। এক 

জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবার কতকগুলি পদ্ধতি আছে। যথা_ 

দিনের বেলায়-_ 

৫) 0) 1600817 0৪৬] বা চিতাবাঘের মত হামাগুড়ি দিয়া, 

অর্থাৎ ক্ুই ও হাটুর সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়া চল! । 
১৮২) [196 100015% 10) অথাৎ বারের চাল--হাত ও হাটুর সাহায্যে 

হামাগুড়ি দিনা চলা। যাহাতে আওয়াজ না হয় সেইজন্য আগে যে জায়গায়, 
হাত রাখা হইয়াছিল, পরের হাতটি ঠিক সেই জায়গায় রাখিতে হয়। কোন 
শুকনো ডাল-পাত। থাকিলে যাহাতে আওয়াজ না হয় সেদিকে লক্ষ্য 

রাখা কর্তব্য । 

৩) 4196 ৬/৪] বা সাবধানের সহিত হাটা! 

৬৪ ৩ 7২০11 উচু জমি পার হইবার সময় গড়াইয়া গড়াইয়! পার 
হওয়া বিধেয়। 

(৫) 1২186 বা [0 লইয়া যাইবার সময় 1066 ০:9%/1- হাটু 

ও হাতের সাহায্যে চলা এবং 51965 0৪%]_-পাশ ঘেষিয়। যাওয়! 

প্রয়োজন হয়| সর্বদা দেখিতে হইবে যে, অস্ত্রের যেন কোন ক্ষতি না হয় এবং 

ব্যারেলের ভিতরে যেন ধুলাবালি না৷ ঢোকে । 
রাত্রিকালে শক্রর অতি সন্নিকটে পৌছিবার জন্য__ 
(১) 18৪ 08৮ 0৪৬1 বা বেড়ালের মতন নিঃশবে হামাগুড়ি দিয় 

অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস করিতে হয় । কোন জায়গায় হাত বা হাটু ফেলিবার 
পুবে সেখানকার পাতা, কাঠি ইত্যাদি হাত দিয়া সরাইয়া তবে সেখানে হাত 
রাখিতে হয়। হাত যেখান হইতে সরান হইয়াছে, ঠিক সেইখানে হাটু 
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রাখিতে হয়, যাহাতে কোন আওয়াজ না হয়। এইভাবে শত্রুর খুব কাছে 

গিয়া তাহার মুখ চাপিয়! ধরিয়া! ছোরা! মারা যায়। 
(২) 4105 01505 ৬/৪1/--খুব অন্ধকারে আস্তে আস্তে সামনে হাত 

দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে যাওয়া । কোনরূপ শব্ধ পাইলেই সবরকম 

'০8৮4:এ একেবারে জমিয়] যাওয়া দরকার। 

1196 16660 05৬1 বা বেড়ালের বাচ্চার চাল। বেড়ালের বাচ্চা 

তাহার মার পিছনে যেরূপ নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়া যায়, সেইভাবে 

অগ্রসর হওয়া । 

আড়াজের ব্যবহার 

7005০ 06 ০০৬০ 

আড়াল ব্যবহারকালে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি সর্বদা মনে রাখা দরকার-_ 

(১) যে আড়াল (0০৬০) বাছিয়া লওয়া হইবে তাহা এইরূপ হওয়া 
উচিত যে, ইহা কেবলমাত্র দৃষ্টি হইতে আড়াল না হইয়া গুলী হইতে 

আড়ালও হয়। ূ্ 

(২) যেন অস্ত্রটিরও,.ভাল আড়াল হয়। 
(৩) ইহ! যেন শত্রু পক্ষের লক্ষণীয় নয় এইরূপ আড়াল হয়। 

(৪) ইহাতে ষেন সহজেই পৌছান যায় এবং ইহা হইতে যেন সহজেই 
হটিয়া আসা যায়। 

(৫) এইখানে থাকিলে [16] 0£ 1115 যেন পরিষ্কার থাকে | 

(৬) ইহার নিকটেই যেন অন্য একটি বৈকল্পিক আড়াল থাকে । 

এইগুলি মনে রাখিবার জন্য ইংরাজীতে একটি সুত্র আছে, ইহা হইল 

“31২ 777485 র 

3--0০9৬61: 0200 30116622122 

চং-00০৮৪: 00: 7196 (৬৬6৪০09)*"" "" 

[__70000960805 লক্ষণীয় হইলে শত্রু সহজেই জারগাটির উপর 

পাল্লা লাগাইতে পারিবে । 

[--7884]% 11 2100 229115 00%, 

৮715106০0৫6 [25 20501050168, 

/১-4১120085055 005100 0: 00৬6], 
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খেজগা। 

[8610 0816 6250, 90661106 2100 ছা1০০21106, 0106৩ 2৪] 

৮3৩10 ০৪:৮-এর পরীক্ষা-_“বুভুক্ষুর হামাগুড়ি”__-ধরা এবং জমিয়। যাওয়া । 
এই খেলার উদ্দেশ্য [71510] ০৪৮ এর শিক্ষা ঠিক হইয়াছে কিনা 

তাহা যাচাই করা। খেলিবার জন্য এমন একটি এলাক। লওয়! হইয়া থাকে, 
ষাহাতে প্রচুর আড়াল পাওয়া যায়। কিন্তু জায়গাটা এমন হওয়৷ দরকার 
যে, বিচারক দীাড়াইয়1 চারিদিকে কি হইতেছে দেখিতে পারে । খেলার জন্য 

তিনজন করিয়া জোয়ান লইয়! ছুইটি দল গঠন করা হয়। জায়গাটি দৈর্যে প্রায় 
২০০ গজ হওয়া! উচিত। জায়গাটির মধ্াস্থলে একটি বড় পাথর রাখিয়া দিতে 

হয়। এই পাথরটিকে এরোপ্নেন হইতে ফেল! রেশনের টিন বলিয়! ধরিয়া 
লওয়া হয়। জায়গাটি যাহাতে দূর হইতে দেখা যায়, সেইজন্য উহার উপর 

একটি বড় সাদ! চাদর ফেলিয়া রাখিতে হয়। বিপরীত দিকের ১০০ গজ দূর 

হইতে ছুইটি দলকে এ পাথরটির নিকট পৌছাইতে হয় এবং এটি দখল করিয়' 
থাকিতে হয় । প্রত্যেকের হাতে একট। মাটির চাপড়। থাকে; যদি অন্য 

দলের কাহাকেও কেহ দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহার দিকে এ চাপড়াটি 
সে ছুড়িতে পারে। চাপড়াটি কাহারও দশ ফুটের মধ্যে পড়িলে মানিয়া 

লওয়া হয় যে, সে বোমার আঘাতে মরিয়া 'গিয়াছে। যে দলের লোক 

পাথরে পৌছিয়! খেলার জন্য নির্ধারিত ১৫ মিনিট সময় অতিবাহিত হওয়া 
পর্বস্ত জীবিত থাকিতে পারে, সেই দলই জয়ী বিবেচিত হয় । 

রাত্রে শিকারী খেলা (1516 965101776 (38156 ) 

আলো শিকার (1,920 56810) 

দুইটি আলো! পরস্পর হইতে ২০০। ৩০* গজ দূরে রখিতে হয়। আলো 
দুইটি এইরূপ ভাবে রখিতে হইবে যে, একটি অন্যটির নিকট হইতে দেখা 
যায়। ১২ জন করিয়া লোক একটি আলে ঘধিরিয়া লুকাইয়া থাকিবে, কিন্তু 

তাহারা আলো! হইতে ৫* গজের মধ্যে থাকিতে পারিবে না। অন্য ১২ 
জন লোককে অন্য আলোর নিকট হইতে এক এক করিয়া এ ঘের! 
আলোটির কাছে অদৃশ্ঠভাবে আসিতে হইবে। যাহারা আলে! ঘিরিয়া আছে, 
তাহারা ইহাদের আলোর কাছে পৌছিবার পূর্বেই ধরিতে চেষ্টা করিবে। 

খেলার সময়--১ ঘণ্টা । 

5 
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আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা 

4৯000158100 10661005968] 

শিকার (568]708 ) 

দুইটি দলে এই খেল! খেলিতে হয়। প্রতি দলের খেলার মাঠ আয়তনে 

২০০ গজ ৯ ২০০ গজ। ছুই মাঠের মাঝের দূরত্ব ৫০* গজ। প্রতি মাঠে বা 
এলাকায় একটি আলো! থাকে এবং এই আলোর পাশে একজন টব. 0. 0. 

থাকেন। প্রতি এলাকার পাশে একটি যুদ্ধবন্দীর খাচা থাকে । কোন দলই 

নিজের এলাকায় ঢুকিতে পায় না। প্রতি দলকে আক্রমণকারী ও গ্রতিরক্ষাকারী 

এই ছুই দলে ভাগ করা হয়। আক্রমণকারীরা এক-এক জন করিয়া! কাজ 
করে ও প্রতিরক্ষাকারীরা জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। আক্রমণকারীকে 

অন্য দলের এলাকায় পৌছিয়! সেখানকার টব, 0. 0. কে নিজের নম্বর লেখা 
কার্ড দিতে চেষ্টা করিতে হয় এবং প্রতিরক্ষাকারীরা চেষ্টা করে এই 

আক্রমণকারীকে ধরিয়! নিজ এলাকার যুদ্ধবন্দীর খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে । 

১ ছুই ঘণ্টা বাদে ৬৫ 11 ছুড়িলে খেলা বন্ধ হয়। প্রতি যুদ্ধবন্দীর 
জনা ১নং বিয়োগ কর! হয় এবং প্রতি সফল আক্রমণকারীর জন্য ১নং যোগ 

করা হয়। কোন্দল জিতিল এইভাবে দেখা হয়। 



রগর্ভন প্রণালী 

৩০০০]॥ 71017898028 

মনে রাখিবে ষে, সেক্সন কম্যাগ্ডারকে 1012090070-এর গোলাম না 

করিয়া সেকৃসনের 20:280০0কে কম্যাগ্ডারের গোলাম করা উচিত, 

অর্থাৎ কম্যাণ্ডার ঠিক করিবেন সেক্সন কোন্ 10078002 গ্রহণ করিবে। 
নিপুণতার সহিত সেকৃ্সনকে ব্যবহার করিতে হইলে :0122800) নমনীয় 
হওয়! উচিত। 

কোন ০1279000 গঠন করিবার পূর্বে প্লেটুন কম্যাগ্ডারের ন্যায় সেক্সন 

কম্যাগ্ডারেরও মনে রাখা কর্তব্য যে-_ 

(১) চ০2029007-এ যেন গভীরতা থাকে । 

(২) [011080100 যেন নমনীয় হয়। 

(৩) চ02228600-এ যেন গতিশীলতা থাকে । 

প্লেটুনের ন্যায় সেক্সনের গঠনপ্রণালীর উপরেও ০ বিষয়গুলি 
প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে । 

(১) জমি 

(২) কম্যাগ্ডার কর্তৃক দলের লোকদের দেখার সম্ভাবনা 

(৩) শক্রর গুলীগোলা বর্ষণ 
(6) .সেক্মনের করণীয় কার্ধ 

(৫) সেকৃসন-কম্যাগ্ডারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 

মেক্মনের গঠন প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ হইয়া] থাকে-_ 
৮ 91391 £116 60:08600 বা একের পিছনে অন্য । 

৫ [১90 01 বা খোলা ফাইল। 
লিউ 100008000 ব। তীরের ফলায় ন্যায় গঠন । 

91268:-1)680 900)8000, ব। বর্শীর ফলার ন্যায় গঠন। 

(১৮91805000 বা 9০0৯ 10000800-তাসের রুহিতনের ন্যায় গঠন। 

টি 60060 1106 10107801090. বা লঙ্ষ! রেখার ন্যায় গঠন। 
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উপরোক্ত প্রত্যেকটি গঠনের রূপ এবং স্থবিধা-অস্থবিধার বিচার নিমকে 

চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল। 
(১) 512816 016 2900096০-এর গঠন প্রণালী 

0 & 
১ 

8০17.) 
৪ ০ ১৪০,০০1), 

2 1০৫0) 

০ ০৭ ঃ 
£ ৪1 1 

্ ৪ 0৫. 
৪20) ০8. 

বস্তত 5105816 1116 10:07961০0-এর রূপ সাপের ন্যায় আকাবাকা হইয়! 

থাকে। কুচকাওয়াজের সময় যেরূপ একজন অন্যজনের ঠিক পিছন থাকে, 
এই 1116 001078001-এ সেরূপ থাকে না। 

ইহাতে সুবিধা এই যে-- 

(ক) ইহা শত্রুকে খুব ছোট (৪:5৪ বা লক্ষাস্থল দেয়। 

(খ) ইহাতে কম্যাগ্ডারের সেকৃুসনের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা খুব বেশী 
থাকে। 

(গ) ইহাতে গভীরতা খুব বেশী থাকে। 
ইহাতে অন্থবিধা এই যষে-_ 

(ক) ইহার 16 0০৬৪: খুব কম। (সবাই শক্রর উপর একসঙ্গে 

গুলীবর্ষণ করিতে পারে না। ) 

€খ) এই :92208000-এ লড়াই কর] সম্ভব নয়। টহলদারীর সময় সরু 

পথে ও গিরিমংকটে এই 101109602 ব্যবহৃত হয় । 
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(২) 0092 116 0175007 বা খোলা ফাইল গঠন প্রণালী নিয়ে 
চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল-_ 

1 

ৰণ 2০17951 

৩] 

0 
১6০.2 1০৫0) 1 

91 ৰং 

৪21 ৰং 

এই £09:2090100-এর স্থবিধ! এই বে, ইহাতে--(ক) শক্রকর্তক গোলা 

বর্ণে কম হতাহত হয়, (খ) ইহাতে সব দিক সংরক্ষিত থাকে । কিন্তু ইহার 
অস্থবিধা এই যে, ইহাতে কম্যাগ্ারের নিয়ন্ত্র-ক্ষমতা কম থাকে । সংরক্ষিত 
অবস্থায় থাকাকালীন, বা যখন শকত্রর সহিত সংঘষের সম্ভাবনা কম থাকে, 
তখন এই 10:98 বাবহার কর] হয়। 

(৩) 400৬-0650 বা তীরের ফলা £০:2280০0-এর গঠন প্রণালী-__ 

1] এষ 

8০171591, 1 6 | 2 

555.2 7101 17২7 , 

81571 19 

35721 19 

এই 0117080010-এর স্থবিধা এই যে, ইহাতে-_ 

(ক) সেক্সন শত্রুর লক্ষ্য বা 819 হিসাবে খুবই ছোট হয়। 
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(খ) সেকৃসনের £1:6 2০৬61 ইহাতে খুবই বেশী থাকে । 

(গ) সেকৃমনের গভীরতাঁও ইহাতে বেশী থাকে । 

(ঘ) ইহাতে মেকসনের উপর পেকৃপন কম্যাগারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা খুব 

বেশী থাকে । 

(উ) শক্রর গোল] নিক্ষেপ হইতে হতাহতের সংখা! অপেক্ষাকৃত কম হয়। 

(চ) ইহাতে সব দিক সংরক্ষিত থাকে । 
ইহাতে অন্থবিধা নাই বলিলেই চলে। 

যখন শক্রর সহিত সংঘর্ষের পুরাপুরি সম্ভাবনা থাকে, তখন এই 
10002261০0-এ সেকৃনন গঠন করা হয়। 

(৪) 90681-1)650 বা বর্শার ফলা £9:29001/-এর গঠন প্রণালী-__ 

এ] 

1 
1 18 

২1 ০ 18 
(9 + 1 
2110 8৪1 ৪2 

এই £0129190-এ প্রথমে বর্শার ফলার মত কয়েকজন চ২1160091 শক্র- 

বহে ঢোকে । তাহার পরেই বর্শীর দণ্ডের মত সেকৃমনের প্রধান 25 2০২/৩ 

শক্রব্যহ ভেদ করে। ইহাতে সুবিধা এই যে,_(ক) ইহাতে শক্রপক্ষ বিশেষ 

বড় €8:৪০% ব! লক্ষ্যবস্ত পায় না, (খ) প্রথম দলকে সাহায্য করিতে খুব বেশী 

106 0০%/০: থাকে এবং (গ) ইহাতে সেক্সনের গভীরতা থাকে । 

সম্মুখের শত্রব্যৃহে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই 2০:203692 খুব উপযোগী । 
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(৫) [01909000 বা 90%20108800-এর গঠন প্রণালী-_ 

ৰা রি 1 

0 ১ & 
81 ? 

82 

এই £01208000-এ সর্বদিক রক্ষা করা সহজ। কিন্তু শক্রর গোল! 

বর্ষণে ইহার বেশী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা । ইহাতে 27 7১০৪৩ খুব 
কম থাকে । বিশ্রামের সময় সেক্মন এই 1০:275600 গ্রহণ করে। 

(৬ [0%660060 1106 06:008000 বা লম্ব। রেখা গঠন প্রণালী-_ 

২ দি টি (লন 015 060) 5 
2110 

এই 1£020986100-এর স্থবিধ। এই যে, ইহাতে_সবণপেক্ষা অধিক 

[6 0০6 পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ 1012)8000. এর বহুবিধ দোষ 

আছে। যথা-_ 

(ক) ইহাতে শক্রপক্ষ খুব বড় 015 বা লক্ষ্যবস্ত পায়। 
(খ) ইহাতে কোন গভীরতা নাই । 

(গ) পার্খদেশ হইতে শত্রু গুলী বর্ষণ করিলে সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবন|। 
(ঘ) কম্যাগ্ডারের সেক্মনের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে । 
এই 01228007 ব্যবহার কর! হয়-_ 

(১) 4£১5855৪016 বা হামলার সময় | 

(২) কোন নালার ধারে স্থান বা আশ্রয় লওয়ার সময়। 
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যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য সংকেত 

[71610 916199] 

যুদ্ধকালে 001৮ ও 5০১-৫০৮এর মধ্যে খবর আদান-প্রদানের 

ব্যবস্থা খুব ভাল হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন । [01 বা 9১-০$৮গুলি 

স্থির অবস্থায় বা চলমান অবস্থায় থাকাকালীন উভয় সময়েই সংবাদ 

আদান-প্রদানের গুরুত্ব বিছ্ভমান থাকে । 1610 51802] এই সংবাদ 

আদান-প্রদানের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ব্যবস্থা; কিন্তু ইহা তখনই 
ব্যবহার করা সম্ভব--যখন সংবাদপ্রেরক এবং সংবাদগ্রহীতা পরম্পরকে 

দেখিতে পায়। 

সংবাদপ্রেরক ও সংবাদ গ্রহীতা খুব নিকটে থাকিলেও অনেক 

সময় কথা ছারা সংবাদ দেওয়া যুদ্ধকালে সম্ভব হয় না। ইহার কারণ 

নিষ্কে বিবৃত হইল-__ 

(১) যুন্ধকালে গোলাগুলীর ভীষণ শব্দে নিকটের লোকের কথাও 

ঠিকমত বোঝা যায় না। 

(২) অনেক সময় কথা দ্বার! হুকুম দিলে শক্ররাও সেই আওয়াজ শুনিতে 

পাইয়! সাবধান হইতে পারে । 
(৩) সংবাদদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব একটু বেশী হইলে ঠিকমত 

গলার স্বরের ওঠানামা বোঝা যায় না। 

(8) নিজ দলের লোকেরা যুদ্ধকালে ছড়াইয়। পড়িলে (19০1০ ), 

9610 519091-এর দ্বারা তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। 

ঢ1510 5187391 বাঁ যুদ্ধাক্ষেত্রের সংকেত দেওয়ার পূর্বে সৈন্যদের মনোযোগ 
আকধষণ্ণ করিবার জন্য হুইসিল-এর একটি ছোট আওয়াজ করিতে হয়। 

পরে হাত দিয়! সংকেতটি দেওয়া হয়। সৈন্যের! সংকেত বুঝিতে পারিয়াছে 
জানিলে তবেই হাত নামান হয়। যে হাত সকলে দেখিতে পাইতেছে 

সেই হাত দিয়া সংকেত করা উচিত। যদি হুইস্ল বাজান নিরাপদ নয় 

বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে অন্ত কোনরূপ শব ব্যবস্থার দ্বারা সৈন্যদের 

মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্তব্য । যথা জঙ্গলে পাখির ডাক অনুকরণ 

করিয়া, টক টক্ শব করিয়া ইত্যাদি । 

সন্ত পরিচালনার সময় যতক্ষণ হাত বা রাইফেল ছার সংকেত কর! 
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সম্ভব, ততক্ষণ গলার আওয়াজ ব্যবহার না করাই কর্তব্য । নিম্নে চিত্রের 

সাহায্যে 5510 515081গুলি দেখান হইল। 

শনি 5৯৭ 

রঃ ৷ ছড়িয়ে পড়-_ডান হাত পুরো লম্বা করিয়া পাশ /র ৮ 
হইতে মাথার উপর দিয়া ডাহিনে- ৰা, টা 
বামে দোলাও | হাতের তালু খোলা 
অবস্থায় থাকিবে। 

২। আগে বাড়ো__ডান হাত লক্থা করিয়া পিছন হইতে 
সামনের দিকে লইয়া যাও । (নীচু 
হাতে ক্রিকেট বল নিক্ষেপ করার 
মত।) 

৩। থায়-_ ডান হাত মাথার উপর পুরোপুরি 

উঠাও। হাতের তালু খোলা অবস্থায় 
সামনের দিকে থাকিবে । 

৪//পিছনে মোড়__ডান হাত উপরে তুলিয়৷ বাকাইয়া 
মাথার উপর ঘোরা । 

দিক্ পরিবর্তন 

কর-_ ডান হাত কাধ বরাবর জমির 

// সমান্তরালে উঠাও। পরে হাত 

সেইভাবে রাখিয়া ফেদিকে দিক্ 

পরিবর্তন করিতে হইবে সেই দিকে 

নিজের দেহ ও হাত ঘোরাও | 
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র
র
র
 

জড়ে! হও-__ ভান হাতের কনুই ভান দিকে রাখিয়া 

আন্গুলগুলি জড় করিয়া মাথার উপর 

রাখো । 

পর
ত 

৭। তেজ চল-- ডান হাতের কঙ্ছই দেহের পাশে 

রাখিয়া হাতের সন্মখের ভাগ পাশ 

হইতে কাধের লাইন অবধি উঠাও। 

৯। অন্গসরণ কর-__ডান হাত উঠাইয়! কাধের উপর দিয়। 

পিছন হইতে সামনের দিকে লইয়। 

আইস। (ক্রিকেটের ওভার আর্ম 

বল দেওয়ার মত)। 

৮। দৌড়ে চল-- ডান হাতের মুষ্টি বদ্ধ করিয়া পাশ 
হইতে কনুই ভাঙ্গিয়া কাধ হইতে 

উরু অবধি ওঠা-নাম! করাও । 

১০ পূর্বের হুকুম-ডান হাত দিয়া 9৪18 কর। পরে নব 

পঃলিত হইয়াছে আঙ্গলগুলি সোজা রাখিয়া ডান হাত 

উপরে তোল । 
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€8€)) 

১১। পূর্বেকার -_ছুই হাত দিয়! দুই কান ঢাক। 

হুকুম বুঝিতে . 

পারি নাই 

১২। নেতার 

কাছে এস_- ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় দেহের 

সহিত ৪৫০ কোণ করিয়। সোজান্তুজি 

রাখ । 

১৩। নির্দিষ্ট 
রা ৮ 

সংখায় শত্র দেখা _-পাখির ডানার ন্যায় দুই হাত নাড়। 11 |] 
যাইতেছে পরে আঙ্গুল তুলিয়া! দেখাইয়া তাহ।- 

দের সংখ্যা জ্ঞাপন কর। 

১৪। শক্র 

আগাইয়া _ছুই হাতের তালু ভিতর দিকে 
আসিতেছে রাখিয়া কোমর অবধি উঠাও। পরে 

খোদলানোর ভঙ্গিতে ভিতর দিকে 4 

হাত নামাও। 

১৫। শত্রু 

পশ্চাদদপনরণ _দুই হাতের তালু বাহিরে রাখিয়া 
করিতেছে পাশ হইতে কোমর অবধি উঠাও। 
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১৬। শক্রর 
ঘাটি আছে _ছুই হাত মুগ্টিব্ধ অবস্থায় কাধ ৮ 
সন্দেহ হয় বরাবর উঠাও। পরে ডান হাত 

দিয় দিক নির্দেশ কর। 

_ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল নীচু 
করিয়! হাত মোজাস্থজি ভাবে একটু 

পাশে রাখ। অন্য আঙ্গুল মৃষ্টিবদ্ধ 

অবস্থায় থাকিবে। 

১৮। 12166এর 

উপর গ্রলগী বধণ- ছুই হাত মাখার উপর দিয়া একত্র 

শুরু কর কর-যাহাতে দুই হাতের আঙ্গুল 

পরম্পরকে জড়াইয়! থাকে। 

১৯। আক্রমণ -হাতে ঘুষি পাকাইয়৷ (ডান বা 
কর বাম) যেদিকে আক্রমণ করিতে হইবে ৫৮ 

৬/ সেই দিকে ঘুষি দেখাও । 

২০। ঢং ৬-তে -_জড়েো হওয়ার সংকেত দেওয়ার 

জড়ে! হও পর হাত ছুটি দেহের সামনে, কোমর র 

বরাবর জোড়া কর। 

- 



২১। পদাতিক 

বাহিনীর পক্ষে 

সম্মুখে বিশ্ব 

২২। অন্ন 

খ্যক শত্রু 

দেখা যাইতেছে 

২৩। বেশী 

সংখ্যক শত্রু 

দেখা যাইতেছে 

২৪। অগ্রসর 

হও 

২৫ সংযোগ 

ছিন্ন কর 

-২৬। ঘোড়া | 

গভৃতি হইতে 

নীচে নাম 

দু], 5101, 77 

__ছুই হাত দেহের সামনে কর্জি বরা- 
বর আড়াআড়ি ভাবে রাখ । হাতের 

তালু খোলা ও ভিতর দিকে থাকিবে। 

_রাইফেল জমির সমারস্তরাল ভাবে 
মাথার উপর তুলিয়। ধর (02216 

বা মুখ শত্রুর দিকে রাখিয়া )। 

--রাইফেল উপরোক্ত ভাবে তুলিয়া ++ 
ধর এবং বারংবার রাইফেলটি উঠাও $1 

এবং নামাও। 

_ইংরাঁজী “* অক্ষরের মত করিয়া 

দুই হাত উপরের দিকে উঠাঁও। 

_ছুই হাত পাশে মাটির দিকে লম্বা 

করিয়া ধর। পরে হাত দুইটি 7 
শরীরের আড়াআড়ি ভাবে কোমর 

অবধি দেখাও । 

__দুই বা তিনবার খোলা হাত দিয়া 

মাটির দিকে দেখাও। হাতের তালু 
নীচের দিকে থাকিবে। 

শর এিপস্প 
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ছুইসিল্ দ্বারা সংকেত 
২৭। সাবধানতা 
স্চক শব একটু ছোট আওয়াজ 

২৮। বিপদশ্থচক-_-টানা লম্বা ও ছোট আওয়াজ । 

শব 

২৯। শক্র দেখা টানা ছোট আওয়াজ । 

যাইতেছে-_ 

৩০। শকত্রর আক্রমণ__€ সেকেও্ড থামিয়া থামিয়া দুইটি 

শেষ হইয়াছে দুইটি করিয়া লম্বা আওয়াজ । 

গুলী ছোঁড়। ও অগ্রসর হওয়। 
[175 2100 7110৬6 1.201:6818198 001) 

সাধারণতঃ সেক্পন এমন কোন শক্রঘণাটি পায় না__ঘাহ1] নিজে ধ্বংস 

করিতে পারে। কিন্তু সেকৃসনের চাল দ্বারা বড় দলের অর্থাৎ প্লেটুনের, 
কোম্পানির ও ব্যাটালিয়ানের চাল নির্ধারিত হয়। কারণ, বড় দলগুলি 

কতিপয় সেক্সনেরই সমষ্টিমাত্র। এইজন্যই 9৪০1০-এর চাল বিশদভাবে 

জানা প্রয়োজন । 

(১) “গুলী কর ও অগ্রসর হও” এই কথাটির তাৎপর্য এই নয় যে, গুলী 

না ছুড়িয়া অগ্রর হইও না। ইহার অর্থ এই ষে, গুলীর আবরণী ঠিক 
না রাখিয়। কখনও অগ্রসর হইবে না। প্রয়োজন মত ৫ সেকেগ্ডের মধ্যে 

গুলীর আবরণী প্রস্তত করিতে হইবে । ইহ] ছাড়াও গুলী ছড়ার আরও 

অনেক উদ্দেশ্ট থাকিতে পারে । যথা,_ 

(১) শক্রকে খুজিয়! বাহির করা । গুলী ছোড়া আরম্ভ করিলে শন্রও 

্রত্যুত্তরে গুলী ছুঁড়িবে। তাহাতে শক্রর অবস্থান জানা যাইবে। 
(২) শক্রকে ধ্বংস করা- 9৮০০৮ ০০ (111, 

(৩) শক্রদের মাথ। নত করিয়া রাখিতে বাধ্য কর!। 
(8) শক্র ধোয়ার মধ্য দিয়া যাহাতে অগ্রসর না হইতে পারে, তাহ! 

দেখ! । 
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(৫) গুলীর আবরণীতে নিজেদের অগ্রগতি বলবৎ রাখা এবং শত্রুকে 
জমির উপর সীটিয়৷ রাখা। 

(৬) শক্রর মনোবল নষ্ট কর]। 

(৭) শক্রকে ধোক। দেওয়!। একদিকে গুলীবর্ণ করিয়া শত্রর মন, 

সেই দিকে আকর্ষণ করিয়। অন্যদিক হইতে তাহার্দের আক্রমণ কর]। 

7176 200. 17)0৬০ পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার ময় তিনটি বিষয়ে সচেতন 

হইতে হইবে । যথা 

(১) সামনা-সামনি আক্রমণ না করাই যুক্তিযুক্ত । পাশ হইতে আক্রমণের 

জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল পথ বাছিয়া লইবে। যে দিক হইতে আক্রমণ 
করা স্বাভাবিক, সেইদিক হইতে পারতপক্ষে আক্রমণ করিবে ন1। 

(২) আবরণী গুলীবর্ণ এইভাবে করিতে হইবে যাহাতে স্বীয় দল 

গুলীবর্ষণের জোরে শক্রকে দ্াবাইয়া রাখিতে পারে । £১55৪0]6 ৪০9০ 

শত্রর যত সন্নিকটে যাইবে গুলী বর্ণের তীব্রত। যেন তত বেশী 

বৃদ্ধি পায়। অন্যথায় শক্র গুলী ও বোম! ছুড়িয়া! হামলাকারী দলকে 
বিনষ্ট করিবে। সম্ভব হইলে 385066 008159 (সঙ্গীন দ্বারা হামলা ) 

শুরু হওয়! অবধি শক্রর উপর আবরণী গুলী বর্ষণ করা যাইতে পারে । এইজন্য 

হামলার মেরুরেখা হইতে সমকোণে আবরণী গুলী (10) বর্ষণের 

বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন যাহাতে স্বল্পতম বাধায় £১9981৮ 5:08 অগ্রলর' 

হইতে সক্ষম হয়। রি 

(৩) আবরণী গুলী বর্ণ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীনের হামলা শুর 

করা উচিত। 

সেকসনের গ,পগুলিকে সেকৃসন কম্যাগ্ডারের হুকুম মত কাজ করিতে হইবে। 

[১0 গপ (সাপোর্ট গপ) গুলী বর্ষণ করার সময় 485৭1 গ.প 
অগ্রসর হইয়া ০5:00 দখল করিয়া গুলী বর্ণ আরম্ভ করিবে। 
পরে £১55891৮ গপের গুলীর আবরণীতে সাপোর্ট গপ (7213) 
অগ্রসর হইয়া স্থবিধাজনক স্থান দখল করিবে । এইভাবে ধাপে ধাপে শক্রর 

দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কোনমতেই যেন একদল অন্য দলের 
গুলীর সামনে আমিয়। ন৷ পড়ে । 

কি রূপ 69:298000-এ দলটি অগ্রসর হইবে তাহা জমি বিচার করিয়া 

সেকৃমন কম্যাণ্ডার নির্ধারিত করিবেন। 
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প্রথমে চলিতে চলিতে সেকৃসনের উপর শক্রর গুলী বর্ধিত হইলে, 
মেক্সনের জোয়ানর! শুইয়! পড়িবে । সেকৃসন কম্যাগ্ডার সেই স্থান হইতে 

০:৪৩] করিয়া অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া এমন স্থানে যাইবেন--যেখান হইতে 
শত্রুর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। োথায় শক্র বুঝিতে না৷ পারিলে 
গুলী ছুঁড়িয়া এবং প্রয়োজন হইলে জীবন্ত টোপ দিয়! শত্রর অবস্থান 
নির্ণয় করিবে। ইহাতেও শক্রপক্ষ গুলী বর্ণ না করিলে উঠিয়া সাধারণ 

ভাবে অগ্রসর হইবে। যদ্দি শত্রুকে দেখা যায়, তাহ! হইলে গুলী দ্বারা বা 

আক্রমণ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইবে। ইংরাজীতে 

ইহার সুত্র [0০৬/0---00081---009616--7116 1 প্রয়োজন বোধে 1019৬ 

চ/16-60৮5]156 1 (শক্রর)। 

মনে রাখিবে যে, ফেই স্থানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছ, ওঠার 

সময় ঠিক নেই স্থান হইতে উঠিবে না। কিছু আগু পিছু হইয়া বা 
ডাহিনে-বামে সরিয়! গিয়া উঠিবে। কারণ, শক্র পূর্ব স্থানের উপর নিশ্চয়ই 
নিশানা লাগাইয়া বসিয়! থাকিবে । 

যদি শত্রু ধ্বংস করিতে পুরো সেকৃমনের হামলার দরকার হয়, তবে 

ডান বা বাম পাশ ঘুরিয়। পূর্ববিত পন্থায় শত্রকে আক্রমণ করা বিধেয়। 
শত্রু ধ্বংসের পর শক্রঘাটির কিছু পিছনে গিয়া 4১55201৮ গপ 

স্থান গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুনর্গঠনকার্ধ সমাধ! 

করিবে। ইহার পর সেকৃসন কম্যাণ্ডারের সংকেত মত সার্পোট গপ 

(7 2 ও) সেক্সনের মহিত যোগ দিবে। সেকৃমন কম্যাগডার অস্ত্রশস্ত্রের 

হিসাব মিলাইয়। দেখিয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বাটোয়ারা করিবেন । পরে 

হতাহতদের সরাইবার ব্যবস্থা করিবেন । ইহার পর কোনরূপ বাধ! ন! থাকিলে 
সেক্পন কম্যাগ্ডারের হুকুম মত সেক্্নন অগ্রসর হইতে থাকিবে । বেশীক্ষণ 

শক্রঘাটিতে থাকিলে শক্রর গোলা বর্ষণে নেক্মনের সমূহ ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভ।বন! থাকায় কখনও শক্র হইতে দখল কর] ঘণটিতে বেশীক্ষণ থাকিবে ন|। 

উপসংহার 
(১) গুলী ছোঁড় ও অগ্রসর হও”-_ইহাই সকল পদাতিক সৈন্যের 

রণ-কৌশলের প্রথম মূল নীতি । 
(২) “এক পা দৃঢ়ভাবে মাটির উপর রাখ”*__ইহাই পদীতিক বাহিনীর 

রণ-কৌশলের দ্বিতীয় মৃল্গ নীতি। 



যাক) 10 0 8০98০409700 ৪] 

(৩) পরিষ্কার হুকুম ও দলের সকলের পূর্ণ সহযোগিতার সহিত তাহার 
পাঁলন--ইহাই পদাতিক বাহিনীর রণকৌশলের তৃতীয় মূল নীতি। 

নিয়ে চিত্রের সাহায্যে শত্রঘাটি আক্রমণের পদ্ধতি দেখান হইল-_ 

ডলার 

পাইফেছল এপ 

হি বস্থার 

৪ __ সেকুসনের উপনেভা 
৪৪ ___ ব্ত্রন দলা ভি] )+ [সন্ে 

শব্রল্ঘাটি আক্রমণের পন্ধতি-_ 
আক্রমণ-পদ্ধতির ব্যাখ্যা £ [২115 0:00 *ক'-তে গুলী চালনা শ্ববরু 

'6 
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করিলে [১0 খাতে পৌছায়। "তে [0 গুলী চালনা শুরু 
করিলে “ক' হইতে গ”তে [২106 0:০9 স্থান লয় | “গ+-তে [২186 070 

গুলী চালনা শুরু করিলে [70 0:০০ (9412০: 0০০১) “ঘ-তে 

স্থান গ্রহণ করে। “ঘতে 120 গুলীবর্ষণ শুরু করিলে [২ (8020057) 

0৪৬1 করিয়৷ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ধোয়ার বোমা নিক্ষেপ করিয়া 

ধূমজাল সৃষ্টি করে। ধূমের আড়ালে 48880160010 (2872) হামল। 

করে। [70 শেষ পর্বস্ত গুলীর আবরণী স্থষ্টি করিয়। ঘাটির পিছনে 

পশ্চাদ্দপসণকারী শক্রর উপর গুলীবর্ধণ শুরু করে। 

অলক্ষ্যে সতর্কতার সহিত নিকটবতী হওয়া! 
91210018 

যে সেক্সন জমির, আবরণের (0০৬০7) এবং 0807)09989-এর ( ধেশাকা 

দেওয়ার জন্য আকারের পরিবর্তন ) ব্যবহার জানে এবং দক্ষতার সহিত 

অগ্রসর হইতে পারে, সে 9০০০7, সহজেই ধোকা] দিয়া নিজ অপেক্ষা অধিক- 

সংখ্যক শক্র বিনাশ করিতে পারে এবং ইহা করিতে তাহার নিজের দলের 

ক্ষয়-ক্ষতি অতি অল্পই হয়। অগ্রসর হওয়ার জন্য জমি বা ৪:০০: যত 

ভাল ভাবেই নির্বাচিত হউক না কেন, কেবলমাত্র (08:2090:996-এর 

দ্বার শত্রর নিকটবতী হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য জমিকে ঠিক শিকারী 

জানোয়ারের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। শিকারী জানোয়ার ষখন তাহার 

শিকার ধরিতে অগ্রসর হয়, তখন সে সহজাত বৃদ্ধিতে নিভূল ভাবে জমিকে 

ব্যবহার করিয়া থাকে । এইবূপে সেক্সনের প্রত্যেককে (08000501952 ও 

জমির ব্যবহার করিয়া সহজাত বুদ্ধিতে নিভূ'লভাবে অগ্রসর হুইতে শিখিতে 
হয়। ইহ] শিখিতে পারিলে তবেই সেকৃসন সম্ভাব্য হত্যাকারী বা 11115 

হইতে পারে। অন্যথায় তাহার নিজের ধ্বংসের সম্ভাবনাই অধিক । 

সেক্সনের জমির ব্যবহার, 0800008928৪ ও অলক্ষ্যে সতর্কতার সহিত 

নিকটবর্তা হওয়ার ক্ষমতা--এই তিনটি মিলিয়াই ছোটখাট রণকৌশল হৃষ্টি করে। 
565116109-এর সাফলোর জন্য নিয়লিখিত নিয়মণ্ডলি মনে রাখা 

অবশ্য কর্তব্য-_ 

(১) এক আবরিত স্থান (০০৪) হইতে অন্য আবরিত স্থানে যাও 
এবং স্বাভাবিক 0829052286-এর যতদুর সম্ভব ব্যবহার কর। 

(২). অগ্রসর হইবার সময় বারে বারে থাম এবং চোখ ও কানের ভাল- 
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রূপ ব্যবহার করিয়া পধবেক্ষণ কর। সব সময়েই শুধু চলায় ব্যস্ত থাকিবে না। 
(৩) সামনের দিকে ও আশে-পাশে লক্ষ্য রাখ । 

(৪) যদ্দি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবেই 0৪৯] কর। 0] 

করিবার সময় পর্যবেক্ষণ শক্তি কমিয়া যায় এবং গতিবেগ মন্দীতৃত হয় । 

(৫) শক্রর জন্য সবদিকে চোখ রাখ। 

(৬) ছোট ছোট খোল। জমি দৌড়াইয়! পার হও। 

(৭) কখনও দুমড়াইয়া হাটিও না। হয় সোজাভাবে হাট, নয় 
আড়ালের ( 0:০৮-এর ) পিছনে 0:8৬] কর। 

(৮) সবদী ব্যবহারের জন্য অস্ত্র প্রস্তুত রাখ । 
(৯) সাজ-সরগ্ামাদি হইতে যাহাতে শখ ন৷ হয় সেদিকে সতর্ক থাক । 
(১*) যদি শক্র গুলীবর্ষণ করে, তাহ] হইলে তৎক্ষণাৎ মাটি আকড়াইয়া 

পড় এবং যেখান হইতে 0৫৪8%/1 করিয়া! সাফল্যের সহিত গুলী ছোড়া 

যাইতে পারে”_এইরূপ স্থানে আসিয়া শক্রর উপর গুলী ছোড়। কেবলমাত্র 
অবিরত অভ্যাসের ফলেই 5%81)18 সহজাত বুদ্ধিতে পরিণত হইতে পারে। 

এইজন্য যত্বের প্রয়োজন । যত্বু লইতে বিমুখ হইয়া হতাহত হওয়া মূর্খতা 

ভিন্ন কিছু নয়। 

অগ্রসর হইবার পথ নির্বাচন 
০০1০০6010 01 2. [1176 0 20৬9 1706 

অগ্রসর হইবার জন্য সেই পথই সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ, যাহাতে-_(১) 

শক্রকে পর্যবেক্ষণের ও গুলী করিবার সর্বাপেক্ষা বেশী স্থবিধা আছে এবং 

(২) শক্রর পর্যবেক্ষণ ও গুলীবর্ষণ হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল আড়াল আছে। 

বেশীর ভাগ সময়ে এই দুইটির সমন্বয় ঘটে না । গুলীবর্ষণের ও পর্যবেক্ষণের 

জন্য ভাল জমি ও উচু জমি বেশী স্থবিধাজনক। সাধারণতঃ নীচু জমিতেই 

আড়াল পাওয়া যায়। এই ছুইটির মধ্যবর্তী কোন পম্থা ব্যবহার 

করাই মঙ্গল।'. শক্র হইতে দূরে অবস্থিত স্থানে দ্রুতগতিতে চলার 
পক্ষে খোলা জমিই ভাল, কিন্তু শক্রর যত নিকটবর্তা হইবে, ততই 

“আড়াল পাওয়া যায়” এইরূপ জমি ব্যবহার করা কর্তব্য । 
. "অগ্রসর হইবার পথ নির্বাচনের” মুল বিষয় মনে রাখার ইংরাজী 

সুত্র হইল 01২0070 শবটি। 
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0-503:924 বা জমি (কিরূপ ?) 

[২--[২1099- দীর্ঘ উচ্চ তৃমি (আছে কি না ?্কোথায় আছে ? ) 
০১-5099০:৮৪0০:৮- পর্যবেক্ষণের স্থবিধা কিরূপ হইবে ? 

10-1015061:510০0- বো প-ঝাড় আছে কিনা ? 

ব-1০০-09559১16-_-অনতিক্রমণীয় 

[)-1)661155- সংকীর্ণ গিরিসংকট আছে কিনা? 

0১:০৫1--জমির প্রকৃতি ও আকৃতি ভালভাবে দেখ । 

[২10565- দীর্ঘ উচ্চভ্ুমির উচ্চতম জায়গাগুলিকে এবং নিয়তম 

জাগগাগুলিকে ম্যাপে রঙ্গিন পেন্সিল দিয়া দাগ দাও । 

00967৮৪06০0 পর্বেক্ষণের ভাল জায়গাগুলিকে গোল দাগ দিয়া ম্যাপে 

চিহ্নিত কর। 

[0096181০৬0৮-টুটাফাটা জমি, ঝেশাপ-ঝাড় এবং জঙ্গলাকীর্ণ 

এলাকাও ম্যাপে চিহ্িত কর । 

ট০০-9551১1-_নদী, খাল, গ্রাম, রেললাইন প্রন্ৃতি বিদ্বুহুষ্টিকারী 

জায়গ! ম্যাপে চিহ্িত কর। 

[61০5 সংকীর্ণ গিরিসংকটাদি থাকিলে তাহা চিছ্বিত কর এবং অগ্রমর 

হওয়ার সময় এইগুলি এড়াইয় চল। 

সম্ধান বা ১০০৪ 

ক্কাইটের কাজ হইল সেকৃসনের চোখ ও কানের কাজ। আরসোলা 

প্রভৃতি কীটের যাথায় যেমন ছুইটি শুয়া থাকে, তেমনি সেকৃ্সনের 

অগ্ররের সময় সেক্লনের মাথায় দুইজন স্কাউট থাকে । আরসোলার 

শঁয়া যেমন আরসোলাকে জানাইয়। দেয় সম্মুখের পথ নিরাপদ কিনা, 
এই স্কাউটরাও সেইরূপ সেক্সনকে জানাইয়। দেয়__পথে শক্র আছে কিন! । 

এই স্কাউটর। জোড়ায় কাজ করে। সেকৃসন কম্যাগ্ডর ম্বয়ং এই 

স্ব'উটের উপর নজর রাখেন, যাহাতে তাহাদের দ্বারা প্রেরিত সংকেত 

তিনি সৌজাস্থজি পান। স্কাউটরা সেকৃসন হইতে খুব বেশী দূর সামনে 
যায় না। খোল! জায়গায় ১নং স্কাউট প্রায় ৭৫ গজ এবং ২নং 

স্কাউট প্রায় ৫* গঙ্গ সামনে থাকিতে পারে। কিপ্ত ভাঙ্গাচোরা 

জমিতে বা ঝোপূ-ঝাড়ওয়াল। জমিতে তাহারা আরও অনেক নিকটে 
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থাকে, যাহাতে তাহারা--(১) সেক্সন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! না পড়ে এবং 
(২) প্রয়োজন মত সেকৃসন কম্যাণগ্ডারকে শ্ীপ্ সংকেত পাঠাইতে পারে। 

একথা মনে রাখিবে যে, স্কাউটের কাজ ও চ৪০1-এর কাজ 

এক প্রকার নহে। স্কাউট সেক্সনের একটি অগ্রবর্তী ও অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ । 
ইহাদের কাজ হইল- _সেকৃসনকে শক্রর অবস্থিতি সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই 
জানাইয় দেওয়া, যাহাতে শক্র আচমক] সেক্সনকে ঘিরিয়া ফেলিতে ন' 

পারে। ইহারা থাকায় সেক্সনের গতি বৃদ্ধি পায়; কারণ, শক্র- 
এলাকায় সেক্সনকে প্রথম হইতেই ছড়াইয়া পড়িয়া অগ্রসর হইতে হয় 

না। যদি একটি প্লেটুন অগ্রসর হয়, তাহা! হইলে কেবল ইহার [68016 

০০৮:০7-ই সামনে স্কাউট প্রেরণ করে। যুদ্ধ শুরু হইলে কোন স্কাউট 

ব্যবহার করা হয় না। 

সেকৃসন কম্যাগ্ডার সেক্সনের যে-কোন ছুইজন জোয়ানকে স্কাউটের জন্য 

নির্বাচিত করিতে পারেন। কিন্তু তাহার এই কথা মনে রাখিতে হইবে 

ষে, দুইজন জোয়ানকে বার বার স্কাউট নির্বাচিত কর। অন্যায়। ইহাতে 

সেকৃসনের মধ্যে অসস্তোষের স্ষ্টি হইবে। স্কাউটদের শক্রুর গুলীতে হতাহত 
হওয়ার সম্ভবন। খুবই বেশী। সেইজন্য সেকৃসন-কম্যাগ্ডারের স্কাউট 

নিবাচনে পক্ষপাতহীন হওয়া একাস্ত উচিত। স্কাউটের অগ্রসর হইবার 

কোশল-_ ৃ 

(১) সর্বদা এক পা দৃঢ়ভাবে মাটিতে রাখিবে; অর্থাৎ একজন স্কাউট 
যখন ভ্রতগতিতে একধাপ হইতে অন্যধাপে* যাইবে, তখন অন্ত স্কাউট 

আড়ালে থাকিয়। তাহাকে রক্ষার জন্য গুলী ছুঁড়িতে প্রত্তত থাকিবে। 
(২) স্কাউট সব সময় জোড়ায় কাজ করিবে । 

(৩) কোনক্রমেই তাহার! একত্র জোট পাকাইবে না। যদি একজন 

স্কাউট শক্রর গুলীতে আহত হয় বা মারা যায়, তাহা হইলেও অন্য 
স্কবাউটটি তাহার কাছে কখনই যাইবে না। সে কেবলমাত্র সেক্সন- 

কম্যাগ্ডারকে শক্রর অবস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ দিবে । সেকৃসন-কম্যাগডারই 

হতাহতের যথাষথ বন্দোবস্ত করিবেন। অন্যথায় দ্বিতীয় স্কাউটটিরও হতাহত 

হওয়ার সম্তাবন। বেশী। ইহ হইলে পুরা! সেক্সনটিই বিপদে পড়িবে। 

(৪) স্কাউট সব সময় নিজে অদৃশ্য থাকিয়া শত্রকে দেখিতে চেষ্টা 
করিবে। 
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(৫) স্কাউট ক্রমাগত শক্র সন্বদ্ধে পিছনে খবর পাঠাইৰে। এমন কি শত্রু 
না থাকিলেও সেই সংবাদ সদাসর্বদা তাহাদ্রে পিছনে পাঠাইতে হইবে 

(সংকেত দ্বারা )। 

স্কাউট এবং ৮4২07,দের কি কর! উচিত এবং কি ন।-করা উচিত-_ 
(১) সব সময় মনে রাখিবে তোমার কাজ কি বা উদ্দেশ্ট কি--তোমার 

সব কাজ ইহার দ্বার! প্রভাবান্বিত হইবে । 

(২) কখনও ইতস্ততঃ করিবে না। যুদ্ধের সময় যে ইতস্তত: করে, 

তাহার মৃত্যু অনিবার্ধ। তোমার চাল-চলন সব সময়ই পরিষ্কার, নির্দিষ্ট 
এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। যুন্ধক্ষেত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার জায়গা নয়। 
আগে মন স্থির করিবে, পরে দৃঢ় মনে শীঘ্র সেই কাজ সম্পন্ন করিবে। 

সর্বদা অগ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য তৈয়ারী থাকিবে এবং এইরূপ ঘটন' 

ঘটিলে তাহার জন্ত কি করিতে হইবে তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিবে। 

(৩) কখনই শক্রর দ্বারা প্রত্যাশিত কার্য করিবে না। শতক্র 

তোমাকে দেখার পূর্বে যদি তুমি তাহাকে দেখিতে পার, তাহা হইলে তুমি 
তাহাকে ঠকাইতে পারিবে । সব সময় তোমার কার্ধের দ্বারা তাহাকে 

ধোঁকা দ্দিতে চেষ্টা করিবে ; যথা- আড়াল হইতে হঠাৎ দিক্ পরিবর্তন 

করিয়া! অপ্রত্যাশিত জায়গাঁয় উপস্থিত হইবে । যে পথে গিয়াছ সেই 

পথে ফিরিবে না। সাধারণতঃ যে পথ অন্ত চ৪০1-রা ব্যবহার করে, 

সেই পথ কখনও ব্যবহার করিতে রি একই প্রণালী ছুইবার ব্যবহার 

করিবে না। 

(৪) নিয়মিতভাবে চলাচলপন্ধতির পুনরাবৃত্তি করিবে না_মনে কর 

পাচজন চজোয়ান ৮2৪৮০]-এ আছে । তাহারা যদি একটি খোলা 

জমির উপর দিয়া আধ মিনিট অন্তর একে একে পার হয়, তাহা হইলে 

শত্রুর দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভবনা বেশী। 
যদি দল বাঁধিয়া হঠাৎ এই জমিটি তাহারা পার হইয়৷ যায়, তাহা 

হইলে তাহাদের ধর পড়ার সম্ভাবনা! কম। সেইরূপ ছুইজন স্কাউট যদি 

একই পথে,যায়, তাহা হইলেও তাহাদের ধর! পড়ার সম্ভাবনা বেশী। 

কিন্ত তাহার! দুইজন যদি ঠিক এক রাস্তায় না যায়, তাহা হইলে এই 

বিপদ কম হয়। 
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কী 70980 £100-এ কখনও থামিবে না; কারণ, এখান হইতে 

পর্যবেক্ষণ করা ষায় না। এখানে থাকিলে শক্ররা তোমার অলক্ষ্যে 

তোমাকে ধিরিয়া ফেলিতে পারিবে | 
(৬) যেখান হইতে বাহির হইবার দ্বিতীয় পথ নাই,, এইরূপ ঘেরা 

জায়গায় লুকাইবে না। 

(৭) চাতুর্ষের সহিত বেগে অগ্রসর হইবে। শত্রু অপেক্ষাকৃত ভাল 
জায়গা অধিকার করিবার পূর্বেই সেই স্থান অধিকার করিবে। 

(৮) নিজে শত্র কর্তৃক দৃষ্ট না হইয়] শত্রকে দেখিতে চেষ্টা করিবে । 

(৯) সর্বদ1 লব্দিধচেতা হইবে । আরও খবর জানিতে চেষ্টা করিবে। 

কখনই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইবে না। মনে রাখিবে, সব সময়ই আরও অনেক 

কাজ করা বাকি আছে । 

সেকৃসনের ঘাঁটি 
০০৫০, 705 

সেকৃসন, প্লেটুন ডিফেণ্ডের [:০০৫11৮র অংশ হিসাবে ছুই অবস্থায় 
ঘটি বা 2০9 তৈয়ারি করিয়া থাকে-_ 

(১) আক্রমণের পর পুনর্গঠনের সময় । 

(২) আত্মরক্ষার্থে। রর 

কিন্তু কেবলমাত্র একটি সেকৃসন প্লেটুন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কদাচিৎ 

একটি 7০9 অধিকার করিয়া থাকে । কিন্তু যদি তাহা করিতে হয় তাহা 

হইলেও 96০6100 2০99 তৈয়ারীর নিয়লিখিত মূল নীতিগুলি তাহার বেলায়ও 

প্রযোজা হইবে। 

সেক্সন ঘটি তৈয়ারীর পদ্ধতি 8 প্নেটুন-কম্যাগ্ডার সেকৃসন 

কম্যাগডারদের 56০৫০, ০9% তৈয়ারী করার হুকুম দিবেন। এই হুকুষে 

নিয়লিখিত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিতে হইবে- 
(১) প্রেটুনকে কতখানি জমি আগলাইতে হইবে, অর্থাৎ প্লেটুন- 

(লোকালিটিটি কি। 
(২) প্রেটুনের “0111109 ৪০01৭” অর্থাৎ শক্র বধের এলাকা কতটা । 

€৩) ৪০০৮০৪গুলির অবস্থিতি স্থান কোথায় কোথায় হইবে । 
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(৪) ৪০০৮০গুলির গুলীবর্ষণের বৃত্তচাপ কি হুইবে। 

(৫) 956০৫০2গুলির কাজ কি হইবে। 

(৬) সেনট্রিদের কর্তব্য, 00561586108 009৮ এবং [14150617106 0০৪৮ 

এর কর্তব্য । , 
(*) প্রতি 9৫০6০0কে কি কি যন্ত্রপাতি এবং প্রতিরক্ষার জন্য 

কি কি প্রয়োজনীয় মালমশলা ( বোম! ইত্যাদি ) দেওয়া হইবে। 

(৮) ৪৪০৮০৪গুলিকে কোন্ সময়ের মধ্যে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 

করিতে হইবে। 

(৯) কোন্ কাজটি আগে করিতে হইবে এবং কোন্ কাজটি পরে 
করিলেও চলিবে । 

(১০) ৩৪০৮০০-এর অবস্থিতি স্থানের আকার ব্দলাইয়া শক্রকে 

ধোকা দেওয়ার কিনূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সৈম্তদের চলাচলের 

দ্বারা যাহাতে পায়ে চল! পথ তৈয়ারী না হয়, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা 
কর] হইবে। 

(১১) ৪৪০৮০গুলিকে জল, খাদ্য, পায়খানা, প্রম্রাবখানা প্রভৃতির 

কি বন্দোবস্ত করিতে হইবে । 

প্রেটুন কম্যাগ্ডারের হুকুম পাওয়ার পর সেক্সন কম্যাগ্ডারগণ 

সেক্সন হইতে কিছু সৈন্য প্লেটুনের কাজের জন্য দিবেন। যথা, প্রেটুনের 
0. 7. বা 092৬80০0 ৮০5 তৈয়ারীর জন্য, 1[.15660109 ০9৫ 

তৈয়ারীর জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার পর দলের বাকী জোয়ানদিগকে 

8০0০0এর 2 ]/০-র সহিত প্লেটুনের নিকট হইতে যন্ত্রপাতি, প্রতিরক্ষার 

জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মশলা আনিতে যাইতে হইবে। ইত্যবসরে সেকৃসন 

কম্যাগ্ডার নিজে সেক্সনকে প্রতিরক্ষার জন্য যে জায়গ৷ দেওয়া হইয়াছে 

তাহা পুত্থানুপুঙ্খরূপে [২6০০০ বা পর্যবেক্ষণ করিবেন। এই সময়ই 

সেকৃসন কম্যাগ্ডারকে স্থির করিতে হইবে যে, এই প্রতিরক্ষার জন্য 
কয়টি ?15 0200১ (গুলী ছেশড়ার পরিখা ) প্রয়োজন হইবে এবং 

কিরূপে তিনি সেক্সনটিকে প্রতিরক্ষার্থে বিভক্ত. করিয়া এই পরিখা- 
গুলিতে রাখিবেন। প্লেটুন কম্যাগ্ডারের ড/৪00105 ০:0০ বা হুশিয়ারী 

হুকুম পাওয়ার পরই সেকৃন কম্যাগ্ডারের ছ২০০০৪ শুরু করা কর্তব্য । 

তিনি নিজে শ্তইয়া পড়িয়া প্রত্যেকটি 515 :5)-এর অবস্থিতি-স্থান 
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নিরধারণ করিবেন। সর্বোৎকই্ই ৬/62০70, 71৮টি [একে দেওয়া 

উচিত। সম্ভব হইলে 2251516 ঠি-এর জন্য [.0কে বৃত্তচাপের 

মধ্যে 41996 0০510100-এ রাখা কর্তবা। অরক্ষিত পাশগুলি রক্ষার 

জন্য রাইফেল গপদের রাখা উচিত। ঘাটি এমনভাবে স্থাপিত 
হওয়া উচিত, যেন সর্বদিক হইতে আক্রমণ প্রতিহত করিতে ইহা 

সক্ষম হয়। ইহার পর সেক্সন-কম্যাগ্ডারকে এমন একটি স্থান নির্বাচন 

করিতে হয়_যেখান হইতে সেক্সনটিকে বিপদ সংকেত দেওয়া 
যাইতে পারে। 56০%০০-এর শুধু পরিখা খনন করিলেই কর্তব্য শেষ 
হয় না_ছ1610 ০৫ 21৪ যাহাতে পরিষ্কার থাকে লেইজন্য ঘাস, ঝোপ- 
ঝাড় প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা অবশ্য কর্তব্য। এইসব করিবার সময় 

যেদিক হইতে শক্রর সর্বপ্রথম আক্রমণ সম্ভব, সেই দিকের ঝেশপ-ঝাড় 

পূর্বেই কাটিয়া ফেলা দরকার । তাহার পর যাহাতে শক্র পরিখা খনন, 

গাছ, ঝোৌপ-ঝাড় পরিষ্কার প্রভৃতি দেখিয়া সেক্সনের ঘাটি সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে ন1 পারে সেইজন্য এইসব কার্ধ গোপন করার বন্দোবস্ত 

করিতে হইবে এবং পরিখা খনন করামাত্র মাটি দূরে লইয়া! গিয়া এমনভাবে 
ফেলিতে হইবে, যাহাতে শক্রর! দূর হইতে পরিখা খনন ব্যাপার 
বুঝিতে না পারে। 

সেকসন কম্যাগ্ডার তাহার £€০০৪র পর সেকৃপন-এর জন্য হুকুম 

প্রস্তুত করিয়া রাখেন। 96০00 প্লেটুন হইতে গোলাগুলী, যন্ত্রপাতি ও 

মাল-মশল! আনার পর সেকৃসন কম্যাণীপের হুকুম অনুযায়ী তাহারা . 
কাজ আরম্ভ করে। 

ঘাটি তৈয়ারী করিবার সময় সেক্সন কম্যাগ্ডার নিয়লিখিত কার্ধ 

গুলি সম্পন্ন করিবেন-_ 

(১) একটি 28086 ০৪10 তৈয়ারী করিবেন । 

(২) অন্য সেকৃপন কম্যাগারদের সহিত পরামর্শ করিয়া এমন 

ভাবে ঠিঃ05-এর বৃত্তচাপগুলি তৈয়ারী করিবেন- যাহাতে শক্র কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে প্রতি ১৪০৮০ পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে। 

(৩) তিনি পরিখা খনন পরিদর্শন করিবেন এবং পরিখা খনন 
করিবার পর তাহার মধ্যে নিজে নামিয়! দেখিবেন যে, অস্ত্রগুলি পরিখার, 
মধ্য হইতে কার্যকরী রূপে ব্যবহার কর] সম্ভব কিন]। 
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(8) এইরূপে তিনি নিজে দেখিবেন যে, জমি এবং উপর হইতে 
:8608100. 0০৪%টি ঠিকমত লুকানো অবস্থায় আছে কিনা। না থাকিলে 
তিনি নিজে এইগুলি করার বন্দোবস্ত করিবেন । 

(৫) ইহার পর তিনি 70969 19951 তৈয়ারী করিবেন, অর্থাৎ কোন্ 

'জোয়ান কখন সেনট্রির কাজ করিবে, তাহার একটি তালিক। তৈয়ারী 

করিবেন। 

(৬) 959০৮ তাহার 705100, লইলে সে তাহার কর্তব্য ঠিকমত 

জানে কিনা তাহ! নির্ণয় করিবেন। 

() পরে তিনি অস্ত্র, সাজ-সরপ্রাম, গুলী ও বোম! ইত্যাদি পর্ধবেক্ষণ 

করিবেন এবং ছুই-একবার 92০0০0-এর 5800 6০ বা হুশিয়ারী অবস্থা 

অভ্যাস করাইবেন। 

(৮) বাকী জোয়ানদের বিশ্রামের জায়গা নির্বাচন, খাওয়া ও ঘুমাইবার 

বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব সেকৃসন কম্যাগ্ডারের। তাহাকে ইহাও দেখিতে 

হইবে ষে, ঘুমাইবার ও বিশ্রামের স্থান যেন 95 05১০) হইতে বেশী 

'দুরে না৷ হয়। 

(৯) ১৪০৮ বদলের বন্দোবস্ত সেকৃসন কম্যাগ্ডারের অবশ্ট করণীয় 

কার্য। 

5৪০6০0-এর ২০০৪০ ব। দৈনন্দিন কার্যতালিক। 

প্রতি ৪০০০০-ঘণাটিতে দিবারাত্র ষে কার্ধতালিক পালিত হয়, তাহা 

'নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 
(ক) দিনে ঃ 
(১) 9610৮ স্থাপন ও ১6০0৮ বদল । 

(২) অস্ত্রশস্ত্র, গুলী ও বোমা পর্যবেক্ষণ । 
(৩) যুদ্ধে জোয়ানদের নিয়মান্থবতিতা৷ পর্যবেক্ষণ ) অর্থাৎ সাজনরঞ্জাম, 

পরিধান ঠিকমত হইয়াছে কিনা, তাহা দেখা । 
(৪) খাছ্য বিতরণ । 

(৫) শু'৪০৮-এর নিয়মান্গবতিতা পালন । 

(৬) জোয়ানর! স্বাস্থ্যহানিকর কিছু না করে, তাহা দেখা । পাইখানা, 

প্রশ্নাবখানা প্রভৃতি পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা । | 
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(৭) যাহার! প্রতিরক্ষায় সক্রিয় অংশ লইতেছে না, তাহাদের বিশ্রামের 

ব্যবস্থা কর! । 

(খ) ন্নাজ্রে 2 | 

(১) $0৮গ-এর সংখ্যা ছিগুণ করা । 

(২) তূর্যান্ত হইতে সুর্ষোদয় পর্বস্ত সমগ্র 5০০৮০কে হুশিয়ারী অবস্থায় 

রাখা | 

(৩) যুদ্ধকালীন নিয়মানুবতিতা পূর্ণভাবে পালন করা । 

(৪) "[%৪০1-এর নিয়মান্বতিত। পালন করা। 

(৫) কোন প্রকারের আলো! রাখা নিবারণ করা । 

(৬) [একে 26৭. 1106 276-এর জন্য প্রস্তত রাখা অর্থাৎ 

৮12০0-এ আটকাইয়া রাখা! এবং প্রয়োজনীয় গুলী ও ম্যাগাজিন মুহূর্তের 

মধ্যে বাবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা । 

(-) পালা বদল করিয়া! জোয়ানদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা। 

সেক্ন 960 $০ বা হুশিয়ারী অবস্থায় থাকিলে সেক্সন কম্যাগ্ডারের 

কর্তব্য হইতেছে-_ 

(ক) [0 560 1175-এ আছে কিনা তাঁহা নিশ্চিত ভাবে জানা। 

(খ) প্রতোকটি [4৫ মাগাজিন ঠিকমত তর! হইয়াছে কিনা এবং 

[৫3-র নিকট ম্যাগাজিনগুলি ঠিকমত রাখা আছে কিনা তাহা 

নিশ্চিত ভাবে জানা । ৃ 

(গ) বোমাগুলিতে ফিউজ ঠিকমত লাগানো আছে কিনা এবং প্রত্যেক 

26 :60১০,-এ গ্রেনেড বা বোম। আছে কিন। তাহ জানা । 

(ঘ) রাইফেলে ম্যাগাজিন পুরোপুরি ভরা আছে কিনা তাহা পরিদর্শন 

করা । 

(ড) প্রত্যেক জোয়ান কর্তব্য-তালিক1 সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল আছে 

কিনা! এবং 992০ স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন কিনা তাহা দেখা। 

(চ) 59০0০7-এর মধ্যে প্রত্যেক 0০-এর লোকদের পরস্পরের 

সহিত সংষোগ রাখা এবং তারের সাহাযো 9605-র সঙ্গে সংযোগ রাখার 

বাবস্থা করা । 

নু50০-এর লোকদের হাতে অথব! পায়ে তারের একধার জড়াইয়া 

অন্য ধার ৪6০9%গে-র হাতের সঙ্গে বাঁধিয়া ন্বাখিতে হয়। (শক্র 
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দেখিলে ৪90 আস্তে আস্তে তার টানিয়া সবাইকে জাগাইয়। দিলে 

সৈম্যেরা চ্পি চ্পি 216 £2১০১-এ নিজের স্থান লইয়! থাকে ।) খ্বাত্রে 

বিপদ-সংকেত ঘোষিত হইলে প্রত্যেককে কি করিতে হইবে, তাহা! জোয়ানর। 

জানে কিনা তাহ] নিশ্চিত ভাবে পরীক্ষা করা। 
(ছ) প্রত্যেকে যাহাতে 7855 ৬/০:৭ (পরিচিত শব্ধ) জানে, তাহার 

প্রতি লক্ষ্য রাখা । 56০007-এর প্রতোকে যাহাতে 5০0৮দের অবস্থিতি 

ও প্রতিবেশী 9০০000-এর ঘটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। 

(জ) রাত্রে প্রস্রাবের ও পায়খানার বিশেষ বন্দোবস্ত করা। 

(ঝ) সিগারেট-বিড়ি খাওয়ার ও আলো জালার নিয়ম যাহাতে 
সম্পূর্ণ ভাবে পালিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত কর]। 

যদি 96০0০ (0010)9006: নিজের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন. 

করেন এবং 9৪০৮০০কে চটপটে রাখেন, তাহা হইলে কখনই শক্র তাহাকে 

ধোকা দিতে পারিবে না। 95০600 001012790€কে 59০৮0-এর 

মধ্যে এমনভাবে মনোবল স্ষ্টি করিতে হইবে যে, তাহার। যেন শেষ লোক 
এবং শেষ গুলী অবধি লড়াই করিতে প্রস্তত থাকে । অবশ্য ইহাও 9০০102 

00207021701কে দেখিতে হইবে যে, আন্ত্র এবং সাজ.সরঞ্াম ধেন অব্যবহার্ষ 

ন। হইয়া! পড়ে। ইহার জন্য প্রত্যহ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন । যদি শত্রু হইতে 

প্রতিরক্ষা ঘাটি লুকাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহ। সব্বাপেক্ষ। কার্যকরী 

হইতে পারে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে-কোন দিক হইতে আক্রমণ প্রতিহত 

করিবার জন্য ঘ'টির প্রত্তত থাক] উচিত। কার্ধতালিকা দৃঢ়তার সহিত.. 

পালন করাও 96০০০:-এর দৈনন্দিন কর্মতালিকার অপরিহার্য অঙ্গ | 

[২৪175 (0৪1৫ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 56০000, 092000809€াকে 1২205. 

0810 তৈয়ারী করিতে হয় । এই [২91)56 (810টি কি ? এই [২296 08:4 

দ্বারা 92০6০0-এর [23 ৮৮ হইতে $৪০61০-এর চতুর্দিকে অবস্থিত 

বস্তগুলির সঠিক দূরত্ব জান! যায়। এই চ২৪55 0৪ তৈয়ারী করার 
প্রণালী হইতেছে__9৫০৮০০-এর [040 ঢ৮কে কেন্দ্র করিয়া এক 

ইঞ্চি অন্তর এক-একটি বৃত্ত আক। 08:-এর এক ইঞ্চি দূরত্ব ১০০ গজ 
বুঝাইবে (জাহির করিবে )। এইরূপে ৫টি বৃত্ত আকিলে পঞ্চম বৃত্ত 114০৮ 
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0০5৮ হইতে ৫০০ গজ দূরত্ব নির্দেশ করিবে । এইবার বুব্তগুলির মধ্যে 
চারিপাশে অবস্থিত গাছ, ঝোপ-ঝাড়, বাধ, কুঁড়ে ঘর, পাকা বাড়ী, হলদে 

৬৫০ গভট 

7) স্তলদে বাড়ী 

[২৪09 ০৪: অঙ্কন পদ্ধতি_ 

বাড়ী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বস্তগুলির দূরত্ব লক্ষ্য করা প্রয়োজন। জমিতে 
বন্তগুলির অবস্থিতি এবং বৃত্তের মধ্যে উহাদের চিহ্নিত স্থানের আপেক্ষিক দুরত্ব 
এবং অবস্থিতি যেন ঠিক থাকে । এই জাতীয় 7২৪785 0৪: থাকিলে 
সৃবিধা এই যে, শক্রর অবস্থিতির দূরত্ব ঠিকমত বুঝিতে পারিয়া অস্ত্রগুলিতে 
918: লাগান যায়। বস্তগুলির প্রকৃত দূরত্ব 9. 19. মতে মাপিয়। 
ঠিক করিতে হয়। 

জোয়ানদের ( সৈনিকদের ) কার্ধের সময়-তালিক। 
9677055 100 ০৪6০ 

তারিখ-_ ১নং সেকৃসনের 104 7২0966: 

১৮০* ঘণ্টা থেকে ১৯০০ ঘণ্টা -- অশোক 

(সন্ধ্যা ৬টা৷ থেকে ৭টা) 
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১৯০৯ ঘণ্টা থেকে ২০০০ ঘণ্টা 

(৭টা থেকে ৮টা) 
২০০০ ঘণ্ট থেকে ২১০০ ঘণ্টা 

(৮টা থেকে নট) 

২১** ঘণ্ট। থেকে ২২০০ ঘণ্টা 

(৯টা থেকে ১*টা) 

২২** ঘণ্টা থেকে ২৩০০ ঘণ্টা 

(১*ট1 থেকে ১১টা) 

২৩*০ ঘণ্ট1 থেকে ২৪০০ ঘণ্টা 

(১১ট1 থেকে ১২ট1) 

২৪** ঘণ্টা থেকে ০১০০ ঘণ্টা 

(১২টা থেকে ১টা) 
*১০* ঘণ্টা থেকে ০২০০ ঘণ্ট' 

(১টা থেকে ২টা) 

*২** ঘণ্টা থেকে ০৩০০ ঘণ্টা 

(২ট1 থেকে ৩টা) 
০৩০০ ঘণ্টা থেকে ০৪০০ ঘণ্টা 

(৩ট1 থেকে ৪টা) 
০৪০০ ঘণ্ট। থেকে ০৫০০ ঘণ্টা 

০৫০০ ঘ্বণ্টা থেকে ০৬০০ ঘণ্টা 

০৬০০ তে সবাই ১০৪00. 0 করিবে | 

টহলদারী বা 2৪০1 

সৈন্যদলের সাফল্যের অনেক অংশ নির্ভর করে টহলদারীর সাফল্যের 

উপর। টহলদারী দলের নেতা হিসাবে সাধারণতঃ প্লেটুন কম্যাগ্ডার, সেক্সন 

কম্যাগ্ডার প্রভৃতি নিম্নপদমর্ধাদ। সম্পন্ন নেতাদের পাঠান হইয়া থাকে.। 

[৪৮০] বা টহলদারী দল ছুই প্রকারের হইয়া থাকে-__ 

(১) ২৪০০৫ বা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য, 

(২) 7:0৮6০৮55 বা রক্ষাণ্রদ । 

অশোক- অরুণ 

অরুণ-_সুলু 

ভুলু-স্থধীর 

স্থধীর-__স্থবোধ 

স্থবোধ- শ্রীধর 

শ্রীধর-_-অশোক 

অশোক-_অরুণ 

অরুণ__ভুলু 

তুলু-স্থধীর 

স্থধীর___সুবোধ 

সবোধ_ শ্রীধর 
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অনেক সময় টহলদারী দলের সম্মুখে দুইটি স্কাউট (5০০০৮) রাখা হয়। 

এই স্কাউটর। দলের চোখ ও কানের কাজ করে। 

টহলদারীদলের কাজ হইল-_ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

খবর সংগ্রহ ( নিজ দলের জন্য )। 

খবর সংগ্রহে বাধ! দান ( বিপক্ষ দলকে )। 

[০-0081)3 1270 বা বেওয়ারিস (যে জমির উপর কোন 

দলের দখল নাই) জমির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখ! । 

শত্রু দলকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখা । 

শত্রর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বেই নিজের দলকে সাবধান করিয়া 

দেওয়!। 

প্রতি আধিকারিক এবং জোয়ানের সামরিক শিক্ষার দক্ষতা নির্ণয়ের, 

জন্য “টহলদারী” একটি কষ্টি পাথর । 

শক্রর সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু প্রকারের ব্যবস্থা সৈন্যদের আছে। 

যথা-_ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

বিমান হইতে গৃহীত ফটো (78০0০9] 4১1: [২5০০০ [২6০৮ )। 

দুরে অবস্থিত এলাকার খবরের জন্য গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাথমিক 
[800০9] 7০০০০ ব! প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ । 

মাঝারি দুরত্বসম্পন্ন এলাকার জন্য সাঁজৌয়াবাহিনী কর্তৃক চ:৪০০০ 
বা পধবেক্ষণ। 

নিকটবর্তী এলাকার জন্য পদদাতিক বাহিনী কর্তৃক [২০০০৫ 

বা পধবেক্ষণ । 

ইহা ছাড়া পঞ্চমবাহিনী কতৃক প্রদত্ত সংবাদও সৈম্তাদলের বহু কাজে 

লাগে। গত মহাযুদ্ধের সময় উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে সাজোয়। 

বাহিনীর 1,005 [২9052 10656 7800] খুব মূল্যবান কাজ 'করিয়াছে। 

আমর অবশ্ঠ এখনো কেবলমাত্র পদাতিক বাহিনীর সৈন্তদ্দলের টহলদারী 

কাজের বিষয় আলোচনা করিব । 

পদাতিক বাহিনীর টহলদারী দল হয় “সাহায্য করে' (নিজ দ্বলকে ), 
না হয় “বাধা দেয়” (বিপক্ষদূলকে )। এই ছুইটিই হইল টহলদানী দলের 
প্রধান কাজ। 
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[২৪০০০ বা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকারী টহলদারী দলকে সাধারণতঃ 

নিয্ললিখিত কাজগুলি দেওয়। হইয়! থাকে-__ 

(১) কোন অঞ্চল সম্বন্ধে খবরাখবর আনয়ন । যথা, জমি 

(২) 

(৩) 

(৫) 

কিরূপ? মানচিত্রে কোন নদী পার হইবার স্থান দেখান 

না হইয়া থাকিলে কোথায় নদী পার হওয়া সম্ভব 

ইত্যাদি ।-_ইংরাজীতে ইহাকে 0২0) বল! হয়। 

রাস্তা সন্বন্ধে খবরাখবর আনয়ন। যথা, 80] যাইতে 

পারিবে কিনা? সাঁকো আছে কিনা? কামান প্রভৃতি 

যাইতে পারিবে কিনা? ইত্যা্দি। ইংরাজীতে ইহাকে 

০৮1 বল। হয়। 

বাধাবিদ্ব সম্বন্ধে থবরাখবর সংগ্রহ। মনুষ্য কর্তৃক স্ষ্ট 

বাধা এবং প্রাকৃতিক বাধা প্রভৃতির খবরাখবর সংগ্রহের 

প্রয়োজন হইয়। থাকে | যথা,__1৬106 ?9919-এর অবস্থিতি, 

[1] ০»-এর অবস্থিতি ইত্যাদি । ইংরাজীতে ইহাকে 

0093574১015 বলা হয় । 

শত্রু কতৃর্ক নিম্িত কামানের ও 7410 প্রভৃতির 
অবস্থিতি। শক্রর ঘণাটির অবস্থিতি ইত্যাদি। ইহাঁকে 

সংক্ষেপে ইংরাজীতে 097৮0 বলা হয়। 

শত্রু সম্বন্ধে অন্যান্ত খবর সংগ্রহ। ইহাকে সংক্ষেপে 

চাবাঢাএ5 বলা যায়। 

এইগুলি মনে রাখিবার সহজ ন্বত্র-_-তেং 0 ৮ 8, 

(3 0300170 

[২-1২006 

(0509905০155 

৮-7051002 

15751061005, 

চ২৬০০৪, ৮৪৫০] বা প্রাথমিক পর্ধবেক্ষণকারী টহলদারী দলে সৈন্ত- 

খ্যা বত কম হয় ততই ভাল। ' সাধারণতঃ ভগ্নদূত বা 0১৫6 ৪৮৪9 10090- 

লইয়া এই দলে ২ হইতে ৫ জন লোক থাকে । বিশেষ ক্ষেত্রে এই দলে 
একটি সেক্সনও থাকিতে পাপে। এই দলের সহিত প্রয়োজনীয় 
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বিশেষজ দলের প্রতিনিধিদিগকেও '6০021091 [২619807090555 ( সংক্ষেপে 

754. ২০. ) লওয়া উচিত ও লওয়! হইয়! থাকে । 

“ এই দলের কার্য হইল চুপিসারে ধূর্তাতার সহিত কার্ধোদ্বার করা; 
ইহারা কার্যোদ্ধারের ( খবগ সংগ্রহের ) জন্ত কখনও লড়াই করে না। 
৯//7065০61৮5 0৪৮০] বা রক্ষাপ্রদদ টহলদারী সৈন্প্দলের সংখ্যার কোন 

স্থিরত! নাই। প্রয়োজনাহ্ছদারে ইহার সংখ্য। নির্ধারিত হইয়া থাকে । 

ইহারা প্রয়োজন হইলে সংবাদ সংগ্রহের জন্ত শক্রকে আক্রমণ করিয়া 
থাকে। শত্রসৈন্তকে বন্দী করিয়া আনা, শক্রর রসদ লুঠন করা, শক্রর 
গোলা-বারুদেের ডিপো প্রভৃতি ধ্বংস করা, বেওয়ারিস অঞ্চলে আধিপত্য স্বাপন 

করা, শক্রর টহলদারী দলকে সংবাদ সংগ্রহে বাধ! দান করা প্রভৃতি 
কাজ এই টহুলদারী দল করিয়! থাকে । 

টহলদারী কার্ধকে তিন পর্যায়ে ভাগ কর! ষায়। যেমন-_ 
(১) টহলদারী কার্ধে যাইবার প্রস্ততি । 
(২) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ । 
(৩) টহলদাপী অস্তে রিপোর্ট পেশ। 

১। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাটালিয়নের [7611190)06 028০০ প্রতি কোম্পানি 

হুইতে টহলদারী দল প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কোম্পানির 
আধিকারিক কোন একটি বিশেষ 1290 হইতে এই টহলদারী দল নির্বাচন 

করেন। দলের সংখ্যা কত হইবে তাহা [. 0:-ই জানাইয়া দেন। এই 

দল প্রস্তত হইয়। 736ঠি)৪-এর জন্য ঘ. 0.র কাছে যায়। তাহাদের 
কি করিতে হইবে [. 0. তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। 

২। পরে দলটি সম্পূর্ণ প্রস্তত হইয়৷ টহলদারীতে বাহির হয়। এই 
সময় কোন সৈন্যের নিকট এমন কোন গ্রিনিম রাখা হয় না-_যাহ! দেখিয়া 

শক্ররা এই সৈন্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ খবর পাইতে পারে। অর্থাৎ 
যদি দৈবাৎ কোন ঠৈম্ত শত্রর কাছে ধরা পড়ে বা শক্রর দ্বার নিহত 

হয়, তাহা হইলে যেন কোনও কাগজপত্র, চিহু ইত্যাদি দেখিয়া শক্ররা 
&ঁ সৈম্ত কোন্ 1২5810780 হইতে আসিয়াছে তাহ! জানিতে না পারে। 

ধৃত সৈন্য শুধু তাহার 7২৪01. ও 7২6510১5769] নম্বর বলিবার অধিকার 
রাখে । 0506৮৪ (0093৮০490-এর নিয়ম অন্যায়ী ইহার বেশী কোনি 

খবর শক্ররা যুন্ধবন্পীর নিকট দাবি করিতে পারে,-ন1| যদ্দি কোন, 
[. 
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সৈন্য ইহার বেশী কোন খবর শক্রকে দেয়, তা হইলে সে ফিরিয়! আসিলে 

তাহার 0০: 15:09] হইতে পারে । 

[২০০০৪ ব। টহলদারী দলের লোকের সাধারণতঃ ক্যাস্িসের জুতা পরিয়৷ 

থাকে এবং যাহাতে কোন শব্ধ না হয় তাহার বন্দোবস্তও করিয়া থাকে। 

প্রয়োজনবোধে দড়ি প্রভৃতি ইহারা সঙ্গে নেয়। 1২196, 38090609660) 

বোমা, পিস্তল প্রভৃতি এই দলের অস্ত্র। 

ইহারা খবর সংগ্রহের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে ন|। শুধু আত্মরক্ষার্থে 

অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে । ২6০০৪ 7৪৮০] শক্রর সংযোগে আসিলে লড়াই 

না করিয়৷ পলায়ন করা শ্রেয়। পরিস্থিতি অনিবার্য হইলে ছোরা বা কিরিচ 

দ্বারা বিনা আওয়াজে শক্রসৈন্যকে বধ করা বিধেয়। কেহ দলছাড়া হইয়। 

পড়িলে কোথায় অপেক্ষা করিবে তাহা যাত্রার পূর্বে বলিয়! দেওয়৷ হয়। 

৩। টহলদারী অস্তে ইহারা তত্ক্ষণাৎ 7২6০0: পেশ করে। ইহাকে 

[06-116005 বলা হয় | ]. 0. ম্বয়ং 106-116)5-এ উপস্থিত থাকেন। 

টহুলদারী অস্তে সৈন্যের! উত্তেজিত থাকায় অনেক সময় যথাযথ [২১০ 

দিতে সক্ষম হয় না। অতিশয়োক্তির এবং অল্লোক্তির মধ্য হইতে সত্য 

সংবাদ বাহির করিতে হইলে সগ্ঠ সন্ভ রিপোর্ট লইয়া পরে আবার বিশ্রামের 
পর প্রদত্ত £.৪০০চ-এর সহিত তাহা মিলাইয়! দেখিতে হয়। 

৮৪৮০] বা টহলদারী দলের 9:1£708-এর সময় তাহাদ্দিগকে নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি বল! কর্তব্য । 
১) 72৮০1-এর করণীয় কাজ কি কি? 

(২) শক্র ও নিজ সৈন্তদের সম্বন্ধে আবস্তাকীয় খবর । 
(৩) নিজেদের অন্ত কোন ৪৮০1 বাহিরে গিয়াছে কিনা। 

(৪) ৪৮০1-এর বাহিরে যাইবার ও প্রত্যাবর্তনের সময়। 
(৫) বাহিরে যাইবার ও প্রত্যাবর্তনের রাস্তা (সম্ভাবা)। 
(৬) আশে-পাশের সৈন্যদলকে এই চ৪৮০1-এর বাহিরে যাইবার সংবাদ 

দেওয়] হইয়াছে কিনা, তাহ! জানাঁন। 
(৭) বিশেষ কোনও প্রশাসন-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিবার থাকিলে 

তাহাও জানান কর্তব্য। 

২৫০ 785৪ ০: এবং (40166: 2895 ০: কি হইবে তাহাও এই 

বলিয়! দেওয়া হয়। 
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7৪:০1-এর সময় মনে রাখিবে যে__ 

(১) রাত্রে নীচু জমি দিয়া যাওয়া উচিত এবং দিনে উচু জমি দিয়া যাওয়া 
উচিত। ইহা করিলে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা! বেশী হয়। 

২) সর্বদা চট্পটে থাক উচিত এবং রাস্তা, গ্রাম প্রভৃতি স্থান (যেখানে 
লোক চলাচল সম্ভব) হইতে দূরে থাকা উচিত। 

০) সর্বদা এক পা মাটিতে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। 
% আলো, আগুন, আওয়াজ বা চক্চকে জিনিস দ্বারা নিজের 

অবস্থিতি যাহাতে প্রকাশ না পায়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 

(8) ভালভাবে সবকিছুর পর্ধবেক্ষণ করা এবং তাহা মনের মধ্যে 

গীথিয়া রাখা বা 2০০০ ৮০০৮-এ টুকিয়া রাখা উচিত। 

(৬) শক্রর সম্মুখীন হইলে আক্রমণপরায়ণ হইতে হইবে । 

(৭ ফিরিবার পথে অনাবশ্তক শক্র সংঘর্ষে লি হইয়া সংগৃহীত খবর 

নষ্ট করা উচিত নছে। 

[06-101568-এর সময় মনে রাখিবে যে-_ 

(১) 1রপোর্ট যথাযথ হওয়া কর্তব্য । অতিশয়োক্তি সর্বদা! বর্জনীয় । 

(২) লিখিত রিপোর্ট” (২2০: যথাযথ তাবে চ২০০০০৮ ০7০০০০তে 

ভর! কর্তব্য । প 

(৩) 7৪৮০] প্রেরকের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্ট1৷ কর] কর্তব্য। 

ঢ৪৮০] বা টহলদারীর সাফল্যের জন্য 02/১170/১-এই ইংরাজী স্ত্রটি 

মূনে রাখা কর্তব্য । 

0-.0৮16০% (টহলদারীর উদ্দেশ্ঠ ) ] টহুলদারীতে 
[১০160919000 (প্রস্ততি ) যাইবার পূর্বে । 

/১.০5481610095৪ চেটপটে ভাব) টহলদারীর পর 
[-৮1710865€ (আগুবাড়াইয়! কাজ করার শক্তি) রিপোর্ট পাইয়া 

[-105650009000 “(দৃঢ় চিত্ততা) ০ 

4১০4১০০05৩5 ভ্রমশূন্যতা বা যথাযথ বর্ণন) ] রী 

পর পৃষ্ঠায় ২৪০ গ্রস্ত করিবার পদ্ধতি দেখান হুইজ___ 
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টহলদারী রিপোর্ট বা! 2801 [৩০০ 
পেউউলের নাম 
জায়গা 

মানচিত্রের উল্লেখ-_ 

কে) পেট্রলের সংখ্যা এবং সংযুক্তি (0০202০810০0) 
(খে) করণীয় কার্য-_। 

(গ) বাহিরে যাইবার সময্ব-_ | 
(খ) ফিবিবার সময়-_ | 

($) যাইবার ও ফিরিবার পথ-_-। 

(5) জমি কিরূপ ?--জঙ্গলাকীর্ণ, কার্মা্ত, ইত্যাদি, ইত্যার্দি। 
€ছ) শক্র সম্বন্ধীয় খবর ও খবর কখন পাওয়া গিয়াছে সেই সমম্ন-_ | 

(জ) মানচিত্রের কোন লংশোধন কর! প্রয়োজন কিনা--। 

(ঝ) বিবিধ প্রয়োজনীয় খবর__। 

(ঞ) শক্র সহিত সংঘর্ষের ফল এবং শত্রদলের সনাক্তকরণ-__ যুদ্ধবন্দী 
শত্রর নিকট হইতে প্রাপ্ত খবর । আহত শক্রর নিকট হইতে প্রাণ 

খবর । শক্রর হতাহতের সংখ্যা । শক্রর নিকট হইতে প্রাপ্ধ লিখিত 

পজ্জ বা সাজ-সরঞ্াম ইত্যাদি) 

টে) পেলের অবস্থাঁ_হুতাহত-_তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা 
ইইয়াছে__। . 

(5) উপসংহার ও স্থপারিশ ; ( যথা, 6৪৮০1- কতদূর সফল হইয়াছে। 

ভবিষাতে এইরূপ ?7৪৮০/-এর কি কি সাজ-সরঞামারদি লওয়া 

উচিত ইত্যাদি )। 

সহি 
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সাবধানভাসুচক ভুকুম বা ৬870176020৩ 

চ৪৮০] বা টহুলদারী দল প্রেরণের পূর্বে ও আক্রমণের পূর্ধে সর্যা 

৬205 ৩০০ (সাবধানসৃচ্ক হুম ) দেওয়া হইয়া থাকে এই হুষের 

একটি ছক নিয়ে-্্রাত্ত হইল। 

[7554374 বা শিরোদাজ 

(ক) সস্তাব্য করণীয় কার্ধের সংক্ষিপ্ত খসড়া? 
(খ) কার্য আরভ্তের শীপ্রতম সময়। অর্থাৎ খুব শীদ্র' কার্য আরম্ভ 

হইলেও কয় ঘ্ঘটিকার পূর্বে তাহা সম্ভব হইবে না। 
[1০ 27০৮০ 1০90০16-বা ২৫১৬০০ ঘণ্টা হইতে ২ ঘন্টার নোটিশে 

কার্ধ শুরু হইবে। (২৫ তারিখ বিকাল ৪ট1)] 

(গ) প্রত্যেক কার্ষের %” 1১০:---ঘটিকার পূর্বে হইবে না। 

(ঘ) “0, £০০০-এর £২ ৬ ( মিলন স্থান ) ও মিলন কাল--। 

(ড) যদি কোন অগ্রগামী দল (2৫92৩ 178: ) থাকে, তাছ। হইলে 
তাহার! কখন যাত্র। শুরু করিবে। | 

(চ) 45550015 216৪ বা জোটবদ্ধ হইতার স্থান কোথায় এৰং 

(প্রয়োজন হইলে ) সেখানে পৌছিবার রাস্তা কি হইবে। 
বিশেষ কোন “বন্দোবন্তের” প্রয়োজন হইলে”সেই সম্বন্ধে উপদেশ। 

যুদ্ধ ড্রিল বা 89216 13] 

যুদ্ধ-ড্রিলের মুলন্থত্র এই ষে, “সর্বদা! একটি পা শক্তভাবে জমির উপর 

'ক্লাখ।” অগ্রসর হইতে গেলে ব1 লড়াই করিতে হইলে এক পায়ের উপক্ 

পুর্ণ জোর রাখিয়া তবে অন্য পা নড়াইতে হয়। নতুবা ভারসাম্য বজায় 
ক্াখা অসস্ভব। . ভারসাম্য না থাকিলে শক্রর সামান্ততম আঘাতে পতন 
অনিবার্ধ। 

: শক্রর অলক্ষ্যে ক্রতগতিতে অগ্রসর হওয়াই যুদ্ধচাতৃধ বা 78৮16 পথটি । 
ষুদ্ধড্রিল ও যুন্ধ-চাতুর্ধের বিভিন্ন প্রকার কৌশল জমির উপর একজ 
প্রপ্নোগ করাকেই সহজ বুদ্ধির রশকৌশল বা [৪০5০৪ বলা হয়। 
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সর্বদা এক প1 শক্তভাবে জমির উপর রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইলে 

একদল অগ্রসর হুইবার সময় অন্য দলের আবরণী গুলীবর্ণ করা অবশ্ত- 

কর্তব্য। প্রথম দল অগ্রসর হইয়া স্থান গ্রহণ করিলে ( 7০81০0, লইলে ) 
উক্ত দল কর্তৃক বর্ধিত গুলীর আবরণীতে দ্বিতীয় দল অগ্রসর হুইবে। 

এইভাবে পায়ে পায়ে অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকে 415 200 12705” 
অর্থাৎ "গুলী ছোড় ও অগ্রসর হও” বলা হয়। এইভাবে অগ্রসর 

হইলে শক্রকে খু'জিয় পাওয়া, আটক করা ও ধ্বংস করা সহজসাধ্য 

হয়। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয়__8890. 13170) 20 1400 50৫ 
1110181 10107 1 

এক পা শক্তভাবে জমির উপর রাখিয়! অগ্রসর হইতে হইলে 
প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, 7898 বা মূল ঘাঁটির নিরাপত্তা সম্পূর্ণ 
বিস্ভমান আছে কিনা । মূল ঘাটি নিরাপদ থাকিলে আক্রমণকারিগণ একাগ্র- 
চিত্তে শক্র ধ্ংসে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ ঘাটিতে 

স্বীয় টহল দুইপায়ে ভর দিয়া দীড়াইতে সক্ষম । এই স্থান হইতে 

নিজেদের রক্ষা করিতে কোন দল বাহির হইলে গুলীর আবরণী দ্বার! 
তাহাদের রক্ষা কর] বিশেষ প্রয়োজন । অবশ্ঠ ইহ! মনে করিলে ভূল 

হইবে যে, সর্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই গুলীবর্ষণ চালু রাখিতে হুইবে। 

'সআবরণী গুলীবর্ষণ ব্যতিরেকে কোন দল অগ্রসর হইবে না" বলার অর্থ 

এই যে, প্রয়োজন হইলে যেন € সেকেগ্ডের মধ্যে এই আবরণী গুলীবর্ষণ 

চালু করা যায়। প্রয়োজন হইলে অন্য লাহায্যকারী দলের গুলী বা 
গোল! বর্ণের আবরণী ব্যবহার কর] যাইতে পারে । 

এই আবরণী গুলীবর্ষণের ফল কি, তাহা অনেকেই জানিতে ইচ্ছা! 

করেন। ইহার ফল এই যে, শক্রপক্ষের লোকেরা এই গুলীগোলা' 

বর্ষণের জন্য মাথ! নীচু রাখিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ তাহারা বিপক্ষ দলের 
উপর গুলী বর্ষণ করা অপেক্ষা নিজেদের রক্ষাকাধে বেশী ব্যস্ত 

হইয়া পড়ে । এই অবস্থায় ভালভাবে নিশান] লইয়া! অগ্রসরকারী দলকে হত 

বা আহত করা শত্রলের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবরণী গুলীবর্ষপ বন্ধ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার! পূর্ণ শক্তিতে প্রতিরোধ শুরু করিতে পারে । 

শত্রয়া পরিখা বা অন্ত কোন প্রকার আড়ালে স্থান গ্রহণ করিয়৷ থাকাক্ 

এবং আক্রমণকারী দল আড়াল ছাড়িয়া খোল! জমির উপর দিয়া অগ্রসর 
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হওয়ায় উহাদের সমূলে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভবনা খুব বেশী। কোন স্থপরি- 
কল্পিত প্রতিরক্ষা ঘাটি আক্রমণের সময় কামান ও মর্টারের [. চা 

[0, 5০5, 0.5. এবং 08:09 ?2175-এর প্রয়োজন হয় । 

যখন প্লেটুন কেবলমাত্র নিজের গুলী ও গোলার আবরণীর ভিতর 
দিয়! অগ্রসর হয়, তখন আবরণ স্যট্টিকারী দলের এইরূপ স্থান গ্রহণ 

করা উচিত-_যাহাতে সঙ্গীন ছার! হামলা শুরু হওয়ার ( 0:9:৪০-এর ) 

পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত তাহার! শক্রর উপর গুলী-গোলা৷ বর্ষণ করিতে পারে। 
গুলীবর্ণ রেখার ৯০০ পার্খে অবস্থিত স্থানই হামলার পক্ষে আদর্শ স্থান। 

গুলী ছোঁড় ও অগ্রসর হও" এই প্রণালীতে অগ্রসর হওয়ার পময় আক্রমণী- 

আক মনোভাব লইয়! অগ্রসর হইবে । গুলীর আবরণী স্যপ্টি করা হয় আক্রমণের 

জন্য, আত্মরক্ষার জন্য নহে। আক্রমণ দ্রুতগতিতে হওয়৷ কর্তবা, কিন্তু 

ব্যস্ততার সহিত নহে। আক্রমণের সময় টৈন্দের মনে গরম ভাব 

খাকা উচিত; কারণ, নরম ভাবে আক্রমণ হয় না। যুদ্ধ-ড্রিলের পূর্বে প্রত্যেক 
€জায়ানের ভাল লক্ষ্যভেদ্কারী হওয়া দরকার । মামুলি লক্ষ্যভেদী ছার! 

ভালভাবে “গুলী ছোড় ও অগ্রসর হও” এই ড্রিল কার্ধকরী করা যায় ন!। 

যুদ্ধকালীন প্লেটুনের গঠন প্রণালী 
৮90০০ ঢ0179002) 

যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য প্লেটুনের কয়েকটি গঠন প্রণালী ( চ086000 ) 
'আছে। এই প্রণালীতে গঠিত হইলে প্রেট্রনের কার্ধকারিতা বহু বাড়িয়! যায়। 

কিন্ত মনে রাখিতে হুইবে ষে, এই গঠন প্রণালী অনমনীয় নহে। প্রেটুন- 
কম্যাণ্ডার ঘেন গঠনপ্রণালীর আজ্ঞাবহ হইয়া না পড়েন। গঠনপ্রণালীটি 
প্লেটুন কম্যাণ্ডারের আজ্ঞাবহ হওয়া আবশ্বক। যদি প্লেটুনকে সম্পূর্ণ কার্যকরী . 
করিতে হয়, তাহ হইলে প্লেটুনের গঠনপ্রণালী নমনীয় হওয়া উচিত। 

কোন প্রকার 70:2:900% তৈয়ারী করার পূর্বে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয় মনে রাখিতে হইবে ঠ ৫ষমন)-- | 

(১) প্রেটুনের নমনীয়তা বা 11615111- কম্যাগ্ডার যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রয়োজনমত এই গঠনপ্রণালীটির অদল বদল করিতে পারেন : 

(২) প্লেটুনের. গভীরতা বা ৪০০৫১ প্লেটুনের গঠন প্রণালী ' এইরূপ 
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হওয়া উচিত--যেন উহাতে গভীরতা থাকে । যুদ্ধক্ষেত্রে একটি লাইন 
ধ্বংস হইলেও পিছনের অন্য লাইন আক্রমণ না আত্মরক্ষা করিবার জন্য যেন 
সর্বদা গ্রস্তত থাকে । 

(৩) প্লেটুনের গতিশীলতা ঝুঁ..০১1::/-_প্রয়োজনবোধে প্লেটুনকে 
তাড়াতাড়ি ভাঙ্ষিয়া৷ ছোট ছোট 'জংশে বিতক্ত করা যায় এবং সেই ছোট 
অংশগুলিকেও দরকার জুড়িয়া বড় দল তৈরি করা যায়। 

'পাঠন প্রণালী বা হা0209002 

প্লেনের গঠনপ্রণালী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বার! প্রভাবাদ্িত হয়। 
যেমন, এ 

(১) জমি বানক্ষেত্রে প্রকৃতি__খোলা জমিতে প্লেটুনের বিস্তার চলে, 

অন্যজ তাহদভলে না 

(২) দৃষ্টিশক্তি__সৈন্দের উপর নিয়নত্র-ক্ষমতা| বজায় রাখিতে হইলে' 

তাহাদের প্রতি কম্যাগ্ারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 
(৩) শক্র কর্তৃক গুলী-গোলা বর্ষণ_যদদি শক্র কর্তৃক বেশী গুলীগোল। 

বধিত হয়, তাহ! হইলে জোট বাধ! গঠনপ্রণালী ব্যবহার করা চলে না। 

(৪) প্লেটুনের, ক্রণীয় কাজ-_টহলদারীতে এক প্রকার গঠন প্রণালী 

ব্যবহার করা হয়। (01১:9-এ অন্য প্রকার গঠন প্রণালী ব্যরহৃত হয়। 
(৫) নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা 0০9৮০1- সৈন্যদ্ল বেশী ছড়াইয়! পড়িলে, 

কম্যাগ্ডারের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কমিয়! যায়। 

সাধারণত প্লেটুনের চার প্রকার [0:288০9 বা! গঠনপ্রণালী ব্যবহত হয়, 

যথা» 

(১) চ0]5 07009000--একদ্দলের পিছনে” অন্যদল। 
(২) 096 99 2০02900০--একদল সম্মথে' গঠন প্রণালী । 
(৩) নু'স০ 89 2০:0080০0--ছুইদল সম্মুখে গঠন প্রণালী |. 

(৪) 4592016 002705600--হামলা” গঠন প্রণালী । 

উপরোক্ত .চারিটি বিভিন্ন [0220880-এর গঠনপ্রণালী বিশদভাবে 

বুবিবার স্থবিধারর্থ পরবতী কয়েক পৃষ্ঠায় কয়েকটি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল. 
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১। 18 [000098100--প্লেটুন যখন একদলের পিছনে অন্যদল অগ্রসর 

হয়। (শত্রুর সহিত সংঘর্ষের পুর্বে )। 

৫০” গ্রণ্প +২ডন েকৃলন কমযার 

পেটুন হাভিলদার + রানার+ ২“মর্টার দল 
+রকেন্টু লক্কতার বা বাজুকা দল 

প্লেন (1.2 
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২। 0709 ৪ 7707800-এ অর্থাৎ “একদল সম্মুখে? প্রণালীতে প্রলেটুনের 
গঠন ( খোলা জমিতে )। 

০০১ নৎ শ্বাউট 

0 ২নং ম্কমউট 

৬ অগ্রগতির 
৬. ০ সখা 

শ ০ ১নহলেকৃসন 
রঃ ০ 
০ 
০ ৬. 

০০ 

১৪ শ প্েটুন'০০৮০৮৮ ০১ ০ গ্রেটুন ল.২. 
০ ০১ 

ঙ 6 
৬. ০ 
৬. ৬. 
০ ০ 

৪ ৮৮544 রি ২নং সেকৃসন 
১ 
৪ ঢু 

৩. 

০ ১ 
০. 

ইহাতে-(১) গভীরতা থাকে (২) চতুর্দিকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা থাকেন৷ 
কিন্ত ইহার দোষ এই যে, ইহাতে-(১) আও ০০৩৪ কম থাকে ও 

(২) প্লেটুন কম্যাগ্ডারের নিয়নত্রণ-ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম থাকে । 
যখন শত্রুর সহিত সংঘর্ষের কম সম্ভাবনা থাকে, তখনই প্লেটুনের গঠন- 

পঞএম্্িস এস লন ভাঁজ 
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৩। ু'লি০ 0] [70220501070 অর্থাৎ “ছুই দল সম্মুখে গঠন প্রণালা? 

( খোলা জমি নয় এবং রাস্তার ছুই পার্থে) | 
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ইহাতে-_-(১) 26 2০"ওঘ বেণী থাকে, (২) চতুর্দিকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা 

থাকে এবং (৩) গভীরতা থাকে। 

কিন্তু ইহাঁতেও প্লেটুন কম্যাপ্ডারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (০০70:01) অপেক্ষাকৃত 

কম থাকে। 
যখন শক্রর সহিত সংঘর্ষের পুর্ণ সম্ভীবন! থাকে, তখন প্লেটুনের গঠন প্রণাপী 

এইরূপ রাখা ভাল। 
৪ | 485871]% ]7011096107 বা হামলা গঠন প্রণালী-_ 

»নং গ্েেকৃদন 
নং চেকৃলন 

০০০৪০০০৬১০০০০০৬০০ 

[9০৫ (09০০9 
এজল. এম. ডি একন. এম. জি 

কু ০০১০০ 

০০০০০০০০০০০ 
, এল. এম. জি 

ইহাতে সর্বাধিক 29 ]০জ£ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার দোষ এই যে, 
এই গঠন প্রণালীতে শক্ররা-_(১) বড় 1৪759 বা লক্ষ্যনস্থল পায়, (২) ইহাতে 
গভীরতা নাই, (৩) ইহাতে 79/7001070 76 বা পার্শ হইতে গুলী বর্ষণে ঘায়েল, 

হইবার বেশী সম্ভবনা আছে এবং (8) ইহাতে গ্লেটুন কম্যাগ্ডারের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা অল্প থাকে । 

এই গঠন প্রণালী ব্যবহার করার প্রকৃষ্ট সময়--(১) হামলা বা 55829] 

(9%০0০9৮ 00:৫9 )-এর সময় এবং (২) নদী-নাল! প্রভৃতির তীরের নিয়ে 

যখন স্থান গ্রহণ করিতে হয়, তখন । 

9820 200057 ও 00100) 10০0৩1 তৈয়ারী করার পদ্ধতি ও 

প্রয়োজনীয়তাঁ_ 
প্রতি আধিকারিক ও ঘ. 0. 0.-এর ৪2170. 27009] ও ০106, 17099] 

তৈয়ারী করার পদ্ধতি জান! অতীব প্রয়োজনীয় । কারণ, অনেক -সময় তাহাদের 
৪210. 0008] বা 0199) 01006] ভৈয়ারী করিয়া তাহার উপর যুদ্ধের'প্রক্রিয়া, 

পদ্ধতি, কৌশল ও সৈশ্ত পরিচালনা ( অপারেসম্স অফ. ওয়ার ) শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজন তয় । 
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_... সদাসর্বদা খোলা মাঠে সৈন্ঠ লইয়া এই সব বিষয়ে অভ্যাস করা সম্ভব হয় 
না। আসল সৈন্ত লইয়া পরিচালন! পদ্ধতি শেখার পূর্বে ৪৫7৫ [0006] বা 010%) 

70018]-4 ইহা শিক্ষা করিলে সময়ও কম লাগে এবং সৈন্ঠ পরিচালকদের রণ- 
কৌশলের মৃলসুত্রগুলি শিক্ষা করা সহজ হয়। যখন আবহাওয়া প্রতিকূল থাকে 
এবং বাহিরে সৈম্ত লইয়া বুদ্ধকৌশল শিক্ষা করা সম্ভব হয় না, তখনও ড্রিলের বড় 
হলঘরে ৪10. 0)9081-এর উপর এই সব প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা! করা যাঁয়। 
আবার অনেক সময় নিকটে বিভিন্ন প্রকার জমি পাওয়। সম্ভব হয় না। কিন্তু 
৪2110 7009]-এর উপর সকল প্রকার জমিরই নকল প্রস্তুত করা সহজসাধ্য । 
শিক্ষকের পাঠের জন্য যেরূপ জমিরই প্রয়োজন হোক না কেন, সেইরূপ জমিই 
৪8770. 21009]1-এ তৈয়ারি করিয়া সৈম্ত পরিচালনার বিবিধ পরিকল্পনা শিক্ষা 
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, 1.981-টি বেণী 
আড়ম্বরপূর্ণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইরূপ 100091-ই ভাল যাহা শীঘ্র তৈয়ারি 

করা যাইতে পারে এবং যাহা প্রয়োজনমত বদলান যাইতে পারে। 710061-টি 

ঘত স্বাভাবিক হইবে শিক্ষার পক্ষে ইহা ততই উপযোগী হইবে । 21০991-টি 
এইরূপ কর! উচিত, যাহাতে ইহা! দেখিলেই মনে হয় যে, আমর! দেশের একটি 
ছোট-খাটো অংশের ছবি দেখিতেছি। কিন্তু একথা ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে, 
ইহা তৈয়ারীর জন্ত অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা উচিত নয়। 

যখনই £০৫61-টি ব্যবহার করা হইবে, তখনই.-ষেন কি 9০৪1৪-এ 7000091-টি 

আকা হইয়াছে তাহা মনে রাখা হয়। কেননা, ৪৫৪1৪-টি মনে না থাকিলে সময় 

সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সম্ভব হয় না। পদাতিক বাহিনী সাধারণ বেগে হ্াটিলে ছুই 
ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে । 21০6]-এর উপর সৈন্ 
পরিচালনার সময় সৈ্যদলের এক স্থান হইতে অন্ত শ্থানে যাইতে কতটা সময় 
লাগে, তাহা জানিতে 2.0091-এর ৪০৪19 জান] অত্যাবশ্তাক | 4000:901261010- 

সময় ইহ। একটি বড় £৪৫৮০:। যুদ্ধের সৈন্য পরিচালনায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সময়ই 
হইল দুইটি বড় শত্রর মধ্যে একটি । ৪80 770061-এ সৈন্ত পরিচালন! শিক্ষার 
সময় সহজেই আমাদের “সময়” £90৮০:-টির উপর কম গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণত। 

দেখা দিতে পারে। ইহা হইতে সাবধান থাকা! কর্তব্য । 
5877 7০০৩] তৈয়ারীর পদ্ধতি 

11০09-টি জমির উপর বা বড় টেবিলের উপর তৈয়ারি করা যাইতে পারে । 
ইহার জন্ত বালি, ঝুরঝুরে মাটি বা কাপড় ব্যবহার করা যাইতে পারে । এই জমির 
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চারিদিকে প্রায় পীচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা আর দেড় ব! দুই ইঞ্চি মোটা কাঠের বা 
মাটির দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয় । সাধারণতঃ এলাকাটি ছয় ফুট লম্বা ও 

চাঁরি ফুট চওড়া হইলে চলে। অবশ্য বড় হলঘরে বেশী জায়গা থাকিলে ইহার 

আয়তন দ্বিগুণ বড় করা যাইতে পারে । কাঠের বেড়ার উপরের চওড়া অংশে 

একফুট অন্তর দাগ দিতে হয়। টেবিলটি বা মেঝেটি সবুজ রঙে রপ্রিত করিয়! 

রাখিতে পারিলে ভাল হয়; না রাখিতে পারিলে অবশ্থ খুব বেশী ক্ষতি হয় না। 

এই মেঝে বা টেবিলের উপর তিন-চারি ইঞ্চি উচু করিয়া বালি বা ঝুরা মাটি 
ফেলা উচিত । 0106) 77:006] করিতে হইলে মাটির বদলে হান্কা মেটে রঙের 

একটি চাদর-_যাহা! এলাকাটি অপেক্ষা প্রায় ৩০ শতাংশ বড়, তাহা ব্যবহার করা 
হয়। জমির উচু-নীচু দেখাইতে হইলে ৫106. 71০91-এর কাপড়ের নীচে 

খবরের কাগজের ঢেলা পাঁকাইয়া রাখিয়া দেওয়া বায়। বালি বা মাটি ব্যবহার 
করিলে তাহাত্বারা দরকার মত উচু-নীচু করিয়া জমির উচ্চতা, নদী-নালা প্রভৃতি 
দেখান হইয়া থাকে । 010৮ 70০09]-এ নদী-নালা দেখাইবার জন্য সন্জ রঙে 

রঞ্জিত করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 
কোন্ ৪৫৪19-এ 9800. 01909] বা 019%]. 1[)0061-টি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহ। 

কাঠের বা মাটির তৈরী ফ্রেমৃটির উপরের দিকে পরিষ্ষীর ভাবে দেখানো অবশ্ঠ 
কর্তব্য । প্রেটুন বা 6৫1০ পর্যায়ের পরিচালনা দেখাইতে হইলে 5০৪1$-টি যত 

বড় হয়, ততই ভাল । 1006]-এ একফুট জমির পরিবর্তে ১০০ গজ ধরিলে 

প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা ভালভাবে চালানো যাইতে পারে । কিন্তু আক্রমণ, 
090:০1117% প্রভৃতি দেখাইতে এক ফুট ২০০ গজ 9০816 উৎকৃষ্টতর | 

যদি মানচিত্র বা বিমান হইতে লওয়া কোন জায়গার চিন্রান্থ্যায়ী 11০16] 

তৈয়ারি করিতে হয়, তাহা হইলে মানচিত্রের যে এলাকা 110191-এ দেখাইতে 
হইবে, সেই এলাকাটি মানচিত্রের উপর চিহ্নিত কর। এলাকাটি এইভাবে চিহ্নিত 

কর যাহাতে ইহার আকার 21008]-এর আকারের অনুরূপ হয়। অর্থাং 

লম্বা £ চওড়া £ £৩:২। তাহা হইলে মানচিত্রের ৪০51৩-টিকে 11061-এর 

80৪1-এ লইতে সুবিধা হইবে । 11০091-এর জমি 2 হইবে | 

ষদি মানচিত্রের একটি বড় এলাকা জমিতে দেখাইতে হয়, তাহা হইলে আমরা 
£0০৪]-টিকে 'এক গজ $ হাজার গজ' দেখাইতে পারি। ইহাতে এই স্থুবিধা 

ষে, মানচিত্রের পল 11০-গুলি আমরা! টোননৃতার দ্বারা 220৫61-এ দেখাইতে 
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পারি এবং 1196]-টির উপর £৭ 110০গুপি উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে 
দেখাইতে পারি ( [05501081109 ও [07001001109 )1 এই 1109গুলির 

নম্বরও ম্যাপ হইতে দেখিয়া [)091-এর চৌহদ্দির উপর লিখিয়া রাঁখিতে*হইবে । 
2/০৭9]-টির পাশে তাহা হইলে 0৪ 109 1109টি দেখাইবার জন্য 

একটি তীর ত্বাকিয়া রাখিতে হয়। এই 72০81-এ “এক গজ £ হাজার গজ' 
এবং “এক ফুট £ প্রায় ৩৩৩ গজ' | 11011-এর উপর আমরা এই ভাবে 

অনেকগুলি বর্গক্ষেত্র বা 5102: পাইব--যাহা মানচিত্রের উপরও আছে। 
এইগুলি দেখিয়া সহজেই জমির-_ 

(ক) 0০0%০007৪ গুলি 170961-এর উপর দেখাইতে পারিব (বালি বা ঝুরা 

মাটিগুলি চাপিয়া বা উঁচু করিয়া )। 

(খ) নদী, নাল! প্রভৃতি দেখাইতে বালি সরাইয়া দিতে হইবে। এই 
দাঁগগুলির উপর নীল রঙ ছড়াইয়া দিলে নদী-নালাগুলি ভালভাবে রূপায়িত 
হইয়া উঠিবে। 

(গ) স্লাকো প্রভৃতি দেখাইবার জন্য আমরা দিয়াশালাই-এর কাঠি নদীর 
আড়াআড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারি । বাড়ী ক্টীখাইবার জন্ত ছোট চৌকোণ 
কাঠের টুক্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

(ঘ) রাস্তা দেখাইতে রঙিন করাতের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

(উ) 987৮ 119 বা বাউন্ডরি লাইন দেখাইবার জন্য রঙিন ফিতা ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । যদি ৪6৪%:৮ 1106 বা 00200৮11779 প্রভৃতি দেখানোর 

প্রয়োজন না থাকে, তাহ! হইলে রঙিন ফিতা দিয়া রাস্তা দেখাইতে পারা 
যাইবে। রান্তাগুলি মানচিত্রে কোন্ গ্রাম হইতে কোন্ গ্রামে যাইতেছে তাহা 
দেখিয়া রাস্তাগুলির নামকরণ করা যায় । গ্রামগুলির নাম, খামারের নাম প্রভৃতি 
ছোট, সাদা কাঠবোর্ডে ছাপার হরফে লিখিয়া £10191-এর উপর রাখিয়া দিতে হয়। 

(চ) রঙিন ফিতা ?1009]-এর উপর পিন দিয়া সপটিয়া রাখিয়া লক্ষ্য-স্থল, 
৪69/6 1109, সীমানা ইত্যাদি দেখান হয় । 

(ছ) গাছ, 'জঙ্গল ইত্যাদি দেখাইবার' জন্ত সবুজ রঙে রঞ্জিত তুলা ও 
চুলের কাটা ব্যবহার করা ধাইতে পারে । ঝোপ-ঝাড় দেখাইবাঁর জন্য সবৃজ 
বঙে রঞ্জিত তুলা বা কাপড় ব্যবহার কর! যাইতে পারে । আগাছ! দেখাইবার 
জন্ত ছোট-ছোট করিয়া কাঁটা ঘাস 71০061-এর বালুর উপর ছড়াইয়া৷ দেওয়া 
স্বাইতে পারে। সাধারণ করাতের গু'ড়া, সবুজ রঙে রজিত করাতের গু'ড়া 
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ও খয়েরী রঙে রঞ্জিত করাতের' গু'ড়। দিয়া শস্তক্ষেত্র, চাষ করা জমি ও ঘাসে 

ঢাক মাঠ সুন্দররূপে দেখানো যাইতে পারে । 
(জ) প্লেটুন ও ৪9%10-এর অস্ত্রশস্ত্গুলি দেখাইবার জন্য মোট! কাগজ 

বা কাঠবোর্ডের উপর এইগুলির 0017561)10108] 810)-এর মত কাটিয়া বালির 

উপর পিন দিয়া আট্কাইয়া রাখা হইয়া থাকে । 

মনগড়া জমির 7:06] তৈয়ারী করা আরও সহজ। ইহাতে শিখাইবাঁর 
জন্য যে প্রকার জমি সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেইরূপ জমির মডেল ইচ্ছানুযায়ী 
রাকা যাইতে পারে । 

জবানী হুকুম 
৬5058] 0285 

ুদ্ধক্ষেত্রে সদাসর্বদা! লিখিত হুকুম দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ প্লেটুন 

কম্যাগ্ডার ও সেকৃসন কম্যাণ্ডীর পর্যায়ের নেতাদের লিখিত হুকুম দেওয়া অপেক্ষা 

জবানী হুকুম দেওয়ার প্রয়োজনষ্্টত। অনেক বেশী। অবশ্ঠ এই জবানী হুকুম 
দেওয়ার পর সকল শ্রেণীর নেতাদেরই অবসরকালে এই হুকুম নিজেদের নোট- 

বইয়ে লিখিয়া রাখা উচিত। কোম্পানি-কম্যাণ্ডার পর্যায়ের নেতা হইতে 
আরম করিয়া উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত সকল কম্যাগ্ডারের বা নেতার এই জবানী 

হুকুম যতশীঘ্র সম্ভব আমুষ্ঠানিক ভাবে লিখিয়া রাখা অতি প্রয়োজনীয় । পরে 

আদেশদাতার যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও যাহাতে তিনি কি আদেশ কাহাকে দিয়া- 
ছিলেন -ভাহা৷ বিশদভাবে জান! যাইতে পারে সেইজন্ই এই সাবধানতা অবলম্বন 
করা হইয়া থাকে । জবানী হুকুম সরল, সংক্ষিপ্ত ও আদেশনুচক হওয়া উচিত। 
সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া! আদেশটি যাহাতে অবোধ্য না হইয়া পড়ে তাহা দেখা 
অবশ্থ-কর্তব্য ৷ 

যাহাতে হুকুম দিবার সময় হুকুমদীতার কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ 
না পড়ে সেইজহ্য জবানী হুকুমের একটি বিশেষ ধরনের ছক বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। এই ছকৃটি মনে রাখিতে নিয়লিখিত ইংরাঁজী বাক্যটি খুবই সাহাষ্য 
করে---1118691) ]. 1100900. 7006071100 48007)0. [170019. 

“41/৮-5108700-00%তর বা জমিনী নিশান 

প্রথম “1৮25 11007779010) বা খবরাখবর 
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জিতীয় “][*- [7169206107, বা উদ্েশ্ঠ 

“৮ 1196)00 বা প্রণালী 

448৮ 22 480001701869/0107) বা প্রশাসন 

তৃতীয় “[৮_ [7697001017)0111096107. বা পরম্পরের মধ্যে সংবাদ আদান- 

প্রদান ব্যবস্থা ৷ 

ইহার পর প্রত্যেক কম্যাগারকে প্রশ্নোত্তর দ্বার! বুঝিয়া লইতে হয় যে, 
হুকুম পালনকারী হুকুমটি ঠিকমত বুঝিতে পারিয়াছে কিনা । যদি তাহাদের 
কোন বিষয়ে জিজ্ঞান্ত নাঁ থাকে, তাহা হইলে হুকুমদাতার উচিত নিজে প্রশ্ন 
করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হুকুম পালনকারিগণ যথাযথ বুঝিতে পারিয়াছে কিনা 
তাহা জানিয়া লওয় ও প্রয়োজন হইলে আবার বিষয়গুলি তাহাদের বৃঝাইয়া 
দেওয়া! কখনও কখনও জবানী হুকুম 'প্রয়োজনবোধে সংক্ষেপেও দেওয়া 
হইয়া থাকে | 

নিয়ে কতকগুলি জবানী হুকুমের খসড়া দেওয়া হইল-_ 
অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত জবানী হুকুম-_চ01% 980৮0-এর উপর শব্র- 

কর্তৃক গুলী বধিত হইলে 48 0৮7/009 97970-এর [/9501706 19196001. কম্যাণ্ডার 

1870107) 11059106196 ( পার হইতে হানা দেওয়া )এর জন্য নিয়লিখিতরূপে 

সংক্ষেপে জবানী হুকুম দিয়া থাকেন-_ 
(১) শক্রু ৩০০ গজ দূরে সাঁকোর ডান পাশে । 

(২) আমরা বাম পাশ হইতে আক্রমণ করিব । 
(৩) ১নং সেকৃসন “0176 99০01০0৯। ২নং সেকৃসন নেতৃত্ব করিবে । 

(৪) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া মর্টার ব্যবহার করা হইবে। 
(৫) আমি ২নং সেকৃ্সনের সহিত থাকিব। 

(৬) সচরাচর ব্যবহৃত 3181091 ব্যবহার করা হইবে । 
(৭) কোন প্রশ্ন আছে? 

ভগ্রসর হও । . 

প্লেটুন কম্যাণ্ডার ২নং সেকৃসনের ( 49858016 9606107) ) নিকট পৌছিয়া 

তাহাদিগকে শক্রর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারেন। 
আক্রমণের জবানী হুকুম (প্লেটুন পর্যায়ে ) ১ প্লেটুনকে সাহাব্য করিতে 

যখন অন্য 99100076778 409 বা সাহায্যকারী বিশেষ অস্ত্রধারী সৈম্দল 

থাকে, তখনকার ৬ ৪75 ০:৭৬: বা সাবধানসুচক ছকুম-_ 



114 & 0014া0শাদ। া5ো-800 সা0। বি, 0.0. 04707279 

প্েটুন আক্রমণ করিবে । _সেকৃসন বামে, সেক্সন ডাইনে, “0” দলের 
2৬--। প্লেটুন -সময় 88981010] 879৪%তে জড়ো হইবে পুর্বে কোন চাল 

সুরু হইবে না। 
দা, 0. 
[19300 10091] বা জমিনী নিশান" - 

ডাইনে 1110019 701868006-4 __ নাম -_-। 
মধ্যে % » ৯ জান 
বামে 7015299-এ -- নাম | 

17. বা খবর--- 

(২) নিজ দলের-(ক) অগ্রবর্তা দলের ( [70:20 [70০00 ) 

অবস্থা ও অবস্থিতি, 

(খ) আক্রমণের সাধারণ পরিস্থিতির খসড়া, 
(গ) 3০70১০:61:75 415-এর বা সাহাষ্যকারী 

বিশেষ অস্ত্রের করণীয় কার্য বিবরণী । 
বাখাযাঘনা0 বা উদ্দে্য-_ 

১নং গ্রেটুন*********৮ অধিকার করিবে এবং শক্রঘাটি ধবংস করিবে। 
নাল 091) বা প্রণালী-_ 

১নং সেকৃসন 21985906107) 

২নং সেক্সন 80:৪0. ৩9০10] 

৩নং *... 1598879 

(ক) 429 ০01 0500০ বা অগ্রগতির মেরুরেখা । 

(খ) 0০019০৮159৪ বা লক্ষ্য । 

(গ) 802201116 91) 70098101010 (81. 07.79.) 

(ঘ) 17037090102). 

(ড) ৯৪6 1109 বা হামলা! শুরুর রেখা । 

(চ) “নু? ৪০৬ বা আক্রমণ চালু হইবার সময় । 
(ছ) আক্রমণ সিদ্ধ হওয়ার পর পুনধিন্তাস। . 
(জ) ৩ ইঞ্চি মর্টারের ও কামানের করণীয় কার্য (দি থাকে )। 
€ঝ) ২ ইঞ্চি মর্টারের কার্য । 

(ঞ) আক্রমণ চালু হওয়ার সংকেত । 
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4&])াাঘ ১৬০৮, অবস্থান খাবারের বন্দোবস্ত, বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি 

লইতে হইবে কিনা__কি কি লইতে হইবে? 70 কি করা হইবে? 'বাকী 

ব্যবস্থা সাধারণ আক্রমণের নিয়মানুষায়ী | 

যাবণ'70011য. ব্যাটালিয়ান ও প্লেটুন মা.3.-এর অবস্থিতি- হামলা 
হওয়াকালীন ও হামলার শেষে । বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সংকেত। রেডিও 

নীরবতা । বেতারের [ঃ9099700য । সাফল্য সংকেত । 

( ঘড়ি মিলান প্লেটুন পর্যায়ে প্রয়োজন হয় না।) 
কোন প্রশ্ন? 

কাজ শুরু কর। 

[)০17০5 € প্রতিরক্ষা! ) ৬. 0. বা জবানী হুকুম-_ 

[)9110-1790 বা জমিনী নিশান সুদূর (01809,76 ) হইতে নিকটের 

সন্মুখবর্তী জমিতে ( 70:9-600:10 ) অবস্থিত স্ুম্পষ্ট কয়েকটি পদার্থের নাম ও 

জায়গার নাম যথাক্রমে ডাঁন হইতে বাম দিকে । 
[7]. বা খবর-_ 

(১) শক্র সৈম্তের_-শক্রসৈম্ত সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী কোন্ স্থানে পৌছিয়াছে 
তাহা দেখাইয়! দাও । 

(২) নিজ সৈন্ত সন্বন্ধীয় খবর-_ 
(ক) নিজ সৈম্তদলের কি কাজ ও তাহার .থসড়া । 

(খ) 8০০০৪ দলের আনা খবব ( যদি থাকে )। 

(গ) সন্নিহিত অঞ্চলগুলির সম্বন্ধে খবর । 

(ঘ) সাহাষ্যকারী বিশেষ অস্ত্রলের (যাহা নিজ হুকুমাধীন নহে) 
নিকট হইতে কিরূপ সাহাষ্য পাওয়া যাইবে । 

াতাাবনা0োথ বা উদ্দে্ত_ 

নং প্লেন র্বতোভাবে-_-অঞ্চল প্রতিরক্ষা;করিবে এবং কোন শক্ত এইটুরক্ষিত 
'্মঞ্চলে ঢুকিলে তাহাদের ধ্বংস করিবে । 

রান 01) বা প্রণালা-_ 

(১) জা) বা অগ্রবর্তী সেকুসন ও সংরক্ষিত সেকৃসনগুলি-_ 

(ক) কে কোন্ অঞ্চল রক্ষা করিবে এবং কাহার কি বিশেষ কাজ 
হইবে । 
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(খ) কয় ঘটিকার সময় অঞ্চলটি দখল করিবার জন্য উপযুক্তভাবে 
প্রস্তুত হইতে হইবে । 

(গ) কত দ্রুতগতিতে পরিখ|! খনন করিতে হইবে কীটা তার 
লাগাইতে হইবে-_-মাইন পাতিতে হইবে__ইহার কোন্টা আগে 
করিতে হইবে ইত্যাদি । 

(২) কামানের জন্ত--7). ছা. ও 1). দা, ৪. 0.৩. কাঁজ। 

(৩) সাহাষ্যকারী অন্ত বিশেষ অস্ত্রের অর্থাৎ 71707, মর্টার প্রভৃতির 

(যদি নিজ হুকুমের অধীন হয় ) অবশ্থিতি-_ | 

দি নিজের হুকুমের অধীন না হয়-_-করণীয় কার্যাবলী । 
£7)14ব- বা প্রশাসন ব্যবস্থা__ 
(ক) গুলী, গোলা, বোমা প্রভৃতির যোগান কিরূপ হইবে এবং কোথা হইতে 

| 
(খ) যানবাহন হইতে কিরূপে মাল খালাস করা হইবে এবং সেখান হইতে, 

সরবরাহ-ব্যবস্থা কোথায় করা হইবে। 
(গ) ফন্ত্রপাতি। 

(ঘ) 78. 4. ৮, (প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা )। 

(উ) খাগ্য, পানীয়, পেট্রল প্রভৃতির কি বন্দোবস্ত হইবে । 
(চ) বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদাঁদির কিরূপ প্রয়োজন হইবে ও তাহার জন্য 

ব্যবস্থা । | 
[াব051008 তি. বা যোগাযোগ ব্যবস্থা 

(ক) ব্যাটালিয়ান (737 ) ও কোম্পানি নন.০.-এর অবস্থিতি ও যোগাযোগ 

ব্যবস্থা । 
(খ) ৪03 কি হইবে অর্থাৎ ভীষণ বিপদে কি সংকেত দেওয়া হইবে! 

( ঘড়ি মিলাইবার প্রয়োজনীয়তা প্লেটুন পর্যায়ে হয় না।) 

(১) 7৪৮০] পাঠানর ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, 
(২) কখন প্রতিরক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে (900 ০) প্রস্তুত থাকিতে 

হইবে। 
(৩). প্রতি-আক্রমণের জন্ট সাবধানতান্চক সংকেত কি হইবে; এই সব 

বলিয়া দেওয়া হয় । 
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ড/70:075%] বা পশ্চাদপসরণের জবানী হকু্ম_ 
[9170-10797] বা জমিনী নিশান জায়গার নাম | 

[দা.বা খবর পু 

(১) শত্রু সম্বন্ধীয়___শক্রর নিকটতম অবস্থিতি স্থান জানাইয়া দাও । 

(২) নিজ সৈম্ঠাসন্বন্ধীয়-_ 

(ক) সাধারণ ভাবে আমাদের সৈন্দলের উদ্দেশ্ট্ের খসড়া কি। 

(খ) (যদি প্রয়োজন হয়) অন্ঠান্ত সাহাষ্যকারী বিশেষ অস্ত্রধারী 

দলের কার্য কি হইবে। 

(গ) ব্যাটালিরানের 0১9০:০703 বা 2 এবং পিছাইবার রাস্তা । 

(ঘ) 902০7064১08 বা সাহায্যকারী বিশেষ অস্ত্রদল কর 

ঘটিকায় কোম্পানির বা প্লেটুনের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে । 

]াবনাথাবণা 0 বা উদ্দেশ্ত-_ 

_নং প্লেটুন_/- তারিখ, রাত্রে_-017995-7)০10 হইয়া_তে- _পশ্চাদশপসরণ 

করিবে। 

217777101) বা প্রণালী-_ 

(১) 17595. 96০. বা সংরক্ষিত সেকৃুসন__ 

(ক) 

(খ) 

[17001090196 [005110]) বা মধ্যবর্তী স্থান--সময় দখল 

করিবে । ্ 

বা, 

প্লেটুন 00৪৫ [01 হইয়া__-ঘটিকায় পশ্চাদপসরণ করিবে । 

(৯) অগ্রব্তী সেক্সনগুলি-_ 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

/ঙ) 

(চ) 

(ছ) 

_ - ঘটিকা হইতে দল হাক্কা করিতে গুরু করিবে । 

_- ঘটিকা অবধি শক্রকে আমাদের বর্তমান স্থান অধিকার 

করিতে দেওয়া হইবে না। 

,__ ঘাটকার পর আর 7%/৫০] পাঠান হইবে না। 

01162] 70017)6এর স্থান-- 

00790 00:0৮ হইতে পিছনে যাইবার রাস্তা. -_ | 

১65. 9606101 বা! সংরক্ষিত সেকৃসন- -ঘটিকায় 17769777601969 

08110 বা মধ্যবর্তী স্থান ত্যাগ করিবে । 
0০5.এর 7৮৬. 
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(৩) ৪900:017% 420৪ ব। সাহায্যকারী বিশেষ অন্ত্রদল-_ 

(ক) --ঘটিকায় পশ্চাপসরণ করিবে। 

(খ) -_পথে পশ্চাদপসরণ করিবে। 

(8) 1)97701)010105 বা ধ্বংস কার্ধ_ 

(ক) কখন কখন কোন্ কোন্ বস্তু বা স্থান ডিনামাইট যোগে উড়াইয়া 
দেওয়া হইবে তাহা পুঙ্থান্গপুঙ্ঘরূপে বলিয়। দিতে হইবে । 

(খ) কোন্ কোন্ নেতা এই ধ্বংসকার্ষের জন্য দায়ী থাকিবেন তাহাদের 
নাম। 

48101, বা প্রশাসন ব্যবস্থা 

(১) বানবাহন-__(ক) কখন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি জড়ো করিবে । 
খে) কখন সরাইতে শুরু করিবে। 

(২) খাগ্-পানীয়__কি ব্যবস্থা করা হইবে । 
(৩) ৮১4১. বা প্রাথমিক চিকিৎসা শ্থান__কোথায় হইবে । 

[107,100 11. বা যোগাযোগ ব্যবস্থা 

(১) ঢু. ০৮ (ক) প্লেটুন ও কোম্পানি ..এর বর্তমান অবস্থিতি স্থান 

_-ঘটিকা পর্যস্ত অক্ষুপ্ণ থাকিবে। 

(খ) --ঘটিকায় ইহা শুরু করিবে । 

(২) 7885 ০: বা পরিচিতি জ্ঞাপক শব্দ__ 
(ক) -_হুইবে। 

প্রত্যুত্তর শব্-_(খ) -_হইবে। 
(৩) বেতার-(ক) -ঘটিকা অবধি ব্যবহৃত হইবে। 

(খ) -_ঘটিকা হইতে বেতার-নীরবতা অক্ষুপ্ন থাকিবে 
(গ) বেতার 17:900670য-_-হইবে ] 

(৪) ঘড়ি মিলানে (যদি ঘড়ি থাকে )। 

(৫) কোন প্রশ্ন আছে? 

[১০০০0৬৩ 7৪0০1--৬, 0. 

1,800-00%0. (জমিনী নিশান ) স্থানের ও বিশেষ বিশেষ বস্তর নাম। 

শত্রুর দিকে তাঁকাইয়া ডান হইতে বামে ও [0:9 8:0000. হইতে 7019081006 

অবধি অর্থাৎ নিকটতম সম্ুবর্তী স্থান হইতে দুরবর্ী স্থান পর্াযক্রমে। 
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মাখা. ব| খবর-_ 

(১) শক্র সন্বন্ধীয়-_ প্রয়োজনীয় খবর ! 

(২) নিজ সৈন্য সন্বন্ধীয়-_ 
(ক) অগ্রবর্তী সৈন্টের বা ঘা.ঘ.]). $:০০০৪-এর অবস্থিতি | 

(খ) অন্ত 2৮৮০1 যাহা বাহিয়ে গিয়াছে । 

[খাতার 01 বা উদ্দেশ্-_ 

2০1 জানিয়া আসিবে যে-_-শক্র কর্তৃক অধিকৃত কিনা । অধিকৃত হইলে 
একটি যুনধবন্দী ধরিয়া আনিবে। 

&10]11701]) বা প্রণালী 

১। রান্তা_(ক) 7১0:০]-এর বাহিরে যাইবার রাস্তা"... । সময়..." | 

(খ) ফিরিবার রান্তা'”****"* | সময়”***"*"" | 

২। অগ্রসর হইবার প্রণালী-_ 
(ক) "তি 1000%000-এ যাইবে । 

(খ) 40098]. হইলে 0৩৮৪৪ 2227) ( ভগ্রদূত ) হইবে । 

(গ) প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহের জন্য লড়াই করিবার প্রয়োজন হইলে 
লড়িবে। ্ 

(ঘ) আহত ও দলত্রষ্টের ৯.৮ ......... | 

[30819 বা অগ্রসরের বিভিন্ন ধাপ-_- 

(ক) প্রথম ধাপ... 
(খ) দ্বিতীয় ধাপ.” 
(গ) সাফল্য সংকেত পাওয়ার পূর্বে কেহ--ত্যাগ করিবে না 

ইত্যাদি। | 

41011, বা বন্দোবস্ত 

বিশেষ কিছু থাকিলে তাহা । নহিলে সাধারণ চ%৮:০1-এর বন্দোবন্ত। 

[াবন'7700141ব. বা যোগাযোগ ব্যবস্থা-_ 
প্লেটুন .০.এর অবশ্থিতি হ্থান। পরিচিতি-জ্ঞাপক সংকেত ও তাহার 

উত্তর-জ্ঞাপক সংকেত । 

কোন প্রশ্ন আছে ?"*"" 

ও 
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যুদ্ধের প্রক্রিয়। 

13860৬ 1০7০০50875 

| বুদ্ধ পরিচালন! পদ্ধতি বা 009:261005 ০ %০:-কে চার ভাগে ভাগ 

করা হয়। যেমন, 

(১) অগ্রসর হওয়া বা আগাইয়া যাওয়া! 

(১) আক্রমণ, 

(৩) প্রতিরোধ, 

(৪) পশ্চাদপসরণ ৷ 

কোন সৈশ্তবাহিনীকে পরিচালনা করিবার পূর্বে বহুবিধ প্রাথমিক কার্য 

স্থসম্পন্নের ব্যবস্থা করিতে হয় । যথা 

(ক) প্রশাসন, 

(খ) দল-সংগঠন, 

(গ) শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্তবিস্তার বা ব্যহ রচনা, 

(ঘ) হুকুম দেওয়ার বা গুপ্ত স্থান হইতে গুলী ছুড়িয়া শত্রসৈন্ঠ নিহত করার 
ব্যবস্থা করা। 

ইংরাজীতে ইহাদের -4010101565600) 010010107, [00010577006 ও 

08097 ৪7)0. 91010010 বলে । সংক্ষেপে ইহাকে &91)0 বলা হয়। 

সৈন্ঠ-পরিচাঁলনা কালে এই সকল প্রাথমিক কার্য করিবার জন্য সময় খুব কম 

থাকে। সৈম্যবাহিনী যাহাতে দক্ষতার সহিত আপনা-আপনি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে এই কার্যগুলি স্ুুসম্পন্ন করিতে পারে-_সেইজন্ত তাহাদের ঠিকমত দল 
সংগঠনের একটি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ কর! বিশেষ প্রয়োজন । সৈল্ঠ 

পরিচালনার সুবিধার্থে ছোট-বড় সকল সৈম্যদলকে চারটি ছোট ছোট ভাগে* ভাগ 

করা হয়। এই ভাগগুপির নাম যথাক্রমে-- 

(১) প্রাথমিক পর্যবেক্ষক দল, 

£ (২) হুকুম গ্রহণকারী দল, 

(৩) বুদ্ধকারী দল, 
(৪) যানবাহন দল। 
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সামরিক উদ্দেন্তে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকারী দলের (০০০৪) কাজ বুদ্ধের 
ক্মবস্থা ও বুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা-_যাহাতে যুদ্ধের পরিকল্পনাগুলি নির্ভূলভাবে 
শ্থিরীরুত করা যায়। 

আদেশ গ্রহণকারী দলের (0:09: ) কাজ হইল উপরিতন নেতার আদেশ 
গ্রহণ করা। ঝুদ্ধকারী দলের ( 1:21,0105 0090 ) কাজ হইতেছে যুদ্ধ কর৷ 

এবং যানবাহনকারী দলের (1759009708৮) কাজ হইতেছে যুদ্ধে ব্যবহার্য যান- 
বাহনাদি পরিচালনা করা ও এগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা। ইংরাজীতে এই 
দলগুলির নাম মনে রাখার সহজ স্ত্র হইতেছে ১0 রগ" (রফট )। 

যখন যুদ্ধ পরিচালন! করিবার প্রয়োজন হয় তখন ইউনিট পরিচাঁলকগণের 
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ দল বা আদেশ গ্রহণকারী দলের অন্তভূক্ত হইতে হয়। 
কখনও কখনও ইহাদের মধ্যে কোন কোন পরিচালক উভয় দলের অন্ততূ্ত 
হইয়া থাকেন। প্রাথমিক পর্ধবেক্ষণকারী দলের নেতা অনেক সময় অন্ান্ত বিশেষজ্ঞ 
সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া থাকেন। তাহাদের সঙ্গে লইবার একমাত্র উদ্দেহা এই যে, 
তাহারা বিশেষজ্ঞ হিসাবে বুদ্ধভূমিতে সৈন্য পরিচালনায় বাধা দিতে পারে এইরূপ 
বিদ্ধ খুজিয়া বাহির করেন এবং এই বিদ্রসকল সম্বন্ধে তাহার! উপদেষ্টার কাজ 
রুরিতে পারেন। এই পর্যবেক্ষণকারী দলের লোকসংখ্যা বত অল্প হয় ততই 
ভাল। প্রেটুনে প্রথম পর্যবেক্ষণকারী দলে 7১9০9০9 :০৪]-এ থাকে কেবলমাত্র 

প্লেটুনের অধিনায়ক ও তাহার সংবাদবাহী বা রাণার (5010709ঘ )। 

আদেশ গ্রহণকারী দলের বা 0:09: 0০87-এ থাকেন সেই সমস্ত নেতা 

এবং উপনেতা ষাহাদের দলকে এই আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে । প্লেটুনের 
আদেশ গ্রহণকারী দলে বা 0209: 92০এ-এ থাকেন প্লেটুনের প্রাথমিক 

পর্যবেক্ষক দলের লোকজন, প্লেটুন হাভিলদার, প্লেটুনের অধীনস্থ তিনটি 
নেকৃসনের নেতা ও ২ ইঞ্চি মর্টার নেতা-ইনি একজন নন-কমিশন্ড অফিসার 
বা .০.০. 

ম5511070€ 32007) বা যোদ্ধ'দলে থাকে বাকী সৈম্ভগণ। প্রেটুনে কোন 

ষানবাহন দল সাধারণত থাকে না। প্লেটুন অপেক্ষা বড় দল-_যেমন, 

কোম্পানি, ব্যাটালিয়ান ইত্যাদিতেই 1:28::5০£ 9:০৩] বা যানবাহনের দল 
থাকে । 

দ্ধ প্রক্রিয়। বা! ৮619 7১:০০9৫0£০ যাহাতে দক্ষতার সহিত নিভূলিভাবে 

সকলের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে সেইজন্ত একটি বিশেষ ধরনের ড্রিলের 
9 
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সাহায্যে সৈশ্বগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । এই প্রক্রিয়াকে 8868৩ 00211 
বলা হয়। 3866 1)111]-এর কতকগুলি অপরিহার্য বিষয় দলের নেতার সর্বদা 

মনে রাখা প্রয়োজন । প্রথমেই তাহার অধীনম্থ সৈম্ঠদের সম্ভাব্য হুকুম ও. 

তাহাদের যতটুকু খবরাখবর জানা দরকার তাহ! জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে 

পর্যবেক্ষণের (79099 ) এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্ঠ সৈন্য সংগঠনের ব্যবস্থা এই 
ছুই প্রকার কার্য একই সঙ্গে করিতে হয়। এই কার্য সুষ্ঠররপে করিতে হইলে 
প্রথমেই প্লেনের নেতাকে প্লেটুনের জন্য ডা 80106 0209: বা সতর্কতা্চক 

বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়া থাকে । এই বিজ্ঞপ্তিতে প্লেটুনের করণীয় সস্তাব্য 
কার্যাবলী সম্বন্ধে প্লেটুনকে সতর্ক করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দলের নেতা জানাইয়৷ 
দেন-_প্লেটুনের আদেশ গ্রহণকারী দল (37000) কোথায় তাহার জয় 

অপেক্ষা করিবে। তাহাকে ইহাও জানাইয়া দিতে হয় ষে, প্লেটুনকে কয় 
ঘটকার পূর্বে কাজের জন্ত ডাকা হইবে না। এই সময় সম্বন্ধে প্লেটুনের সম্যক 
জ্ঞান না থাকিলে তাহাদিগকে অকারণে অনেকক্ষণ উতকঠায় কাটাইতে হয়। 
ইহাতে প্রেটুনের কর্মক্ষমতা কমিয়া যাওয়া সম্ভব । প্রেটুনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 
থাকিবার জন্য নিয়লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়-_ 

(১) প্লেটুনের নে! সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দূত বা রাণার মারফত প্লেটুনের' 
নিকট পাঠাইয়া থাকেন। 

(২) অতঃপর তিনি স্বয়ং যুদ্ধভূমি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। এই সময় 
প্লেটুনের হাভিলদার অর্থাৎ উপনেতা সেকসনের (৪০৮1০) ) নেতাদের নিকট 
এই সতর্কাকরণ বিজ্ঞতি প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে প্রেটুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইতে থাকে । 

(৩) ইত্যবসরে প্লেটুনের নেতা যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে 
থাকেন এবং প্রেটুনও তাহার প্রয়োজনীয় অন্ত্শ্ত্র, গুলী ও আক্রমণের জন্ত 

প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্রামাদি ঠিক করিয়া রাখে । ইতিমধ্যে তাহারা পানাহার॥& 
সারিয়া নেন। অতঃপর তাহারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের নেতার 
সহিত মিলিত হইতে যান। 

(8) প্লেটুনের নেতা ইতিমধ্যে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া 
আদেশ গ্রহণকারী দলকে আদেশ দেন। ইত্যবসরে গ্রেটুনের অন্ঠান্ট 
লোকের! হয় কোন মিলনম্থলে ষান, অথবা তাহার! যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে. 
'খাকেন। 
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7১0৮? সংকেত অনুযায়ী ব্যাটালিয়ান, কোম্পানি ও প্লেটুনের সংক্ষিপ্ত 

গঠন প্রণালী 

ব্যাটালিয়ানের_ 
ণ (91000). 

_0.0.+ ঞ্যাড জুট্যান্ট বা 1.0.+915091 09109:47২ জন 36091197 

+8 জন জোয়ান +৩01)0:6 01091, 

60? (200), 

-সব কোম্পানির 0022018706:+-প্রতি কোম্পানি হইতে ২ জন [১070067 

1+1190109] 0100:479107)9] 0:1800:+-90101007৮ £1105-এর প্রতিনিধি | 

“ঢা? (07000). 

ব্যাটালিয়ানের 2 1/0+-41] ০০715 দা) নু. .+[8097০:৮এর 

প্রথম লাইন । 
গ]া? (01000), 

00970] 119806:17- 00100977 106, (08108)076)-4+106, 0186002 

195 প্রথম লাইন ( যেটা “” 0708]-এ আছে )। 

কোম্পানির 
13 01091) ০0100) 001010091009:1-২ জন 0:91]. 

40, 01:00 01800] 00100107970097:8-+-২ জন 13507091047 (01010)90- 

ঢা911061 11%)01. 

না? 00010, 0951৪ 2 1/০1+ লু. .+ [06. প্রথম লাইন। 

গঃ 01090, ০000]980য 00966711586 17%5119047-960:9- 

10910) 00০৮, ড/269: 02100 60০, 

প্লেটুনের-_ 
£চ (000010),- 01860010 002017191009717২ জন 101)97 | 

40 000]),-390100. 0010779008:1২ ইঞ্চি 11076: বা (81) 

00100790091, 

গর” 02000. £150০0, [%7109:4 180০0 নু, 0.43 88061028 
ঘ]) 02000,7- 100 0 11019, 



সামরিক সমস্যা বিচার 
/2276085 002 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধতূমির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর নেতৃস্থানীয় 
'আধিকারিককে পরিকল্পনা প্রস্তত করিতে হয়। এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার 
পূর্বে তাহাকে পরিশ্থিতি পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে বিচার করিতে হয়। 

কোন সামরিক পরিস্থিতিকে সমস্তা অন্ততূক্তি প্রাপ্য প্রাসঙ্গিক খবরাখবরের 

ভিত্তিতে সমস্া সমাধানের উদ্দেস্তে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তাতির জন্য পুঙান্- 
পুঙ্রূপে বিচার করাকে সামরিক পরিভাষায় 870:9019607 বলা হয়। সামরিক 

সমস্ত। ছুই প্রকারের হইয়া থাকে__ | 
(ক) প্রশাসনিক সমস্থ, 

(থ) বুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত সমস্তা। 

এই £00:90%৮0কে আবার ছুই ভাবে করা যাইতে পারে-_ 

€১) মনে মনে, 

(২) আনুষ্ঠানিক ভাবে অর্থাৎ লিখিত ভাবে। 

আনুষ্ঠানিকভাবে 8100:901%610) করার ঢুইটি পদ্ধতি আছে-_ 

(ক) ছা, পদ্ধতি এবং (খ) [01] 40009012610 পদ্ধতি | 

শু, ঝি, ট, পদ্ধতি-_ 

[-11900108] 9009989 অর্থাৎ যুদ্ধকৌশল-সংক্রান্ত সুবিধা) 

18). [7য709099: অর্থাৎ শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে স্বীয় সৈন্ঠাদলের উনুক্ততা ; 
[7 0056717)9 7879 অর্থাৎ স্বীয় সৈহ্যদলের আবরণাত্মক গুলীগোলা 

বর্ষণের সুবিধা । 

এই পদ্ধতিতে ছোট ছোট দলের নেতারা (যেমন, প্লেটুনের নেতা, 
সেকৃসনের নেতা ) ৪[0:90180100। করিয়! থাকেন। 

এই পদ্ধতিতে ষে ভূমির উপর দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে, তাহাকে তিনটি 

অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যেমন-_বাম, মধ্য ও দক্ষিণ এবং প্রতি অঞ্চলকে যুদ্ধ 
কৌশলের সুবিধা, উন্ুত্ততা ও আবরণী গুলী-গোলা বর্ষণের সুবিধার দিক হইতে 
খুব ভাল, ভাল, চলনসই, খারাপ ও খুব খারাপ-_এইরূপ মন্তব্যে লেখা হয়। 
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নিযে একটি ছকে সাহায্যে এই পদ্ধতিটি দেখান হইল । 

বাম মধ্য দক্ষিণ 

নেতা প্রতিটি বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া তাহার অভিমত 
উপরোক্ত ছকে লেখেন এবং ষে দিক হইতে আক্রমণ করা সর্বাপেক্ষা স্থববিধাজনক 

হইবে বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই দিক হইতে আক্রমণের পরিকল্পনা! প্রস্তুত 
করেন। সাধারণতঃ প্লেটুনের নায়ক বা ৪896০-এর নায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে 
20006019100 করেন না। আনুষ্ঠানিকভবে 00260180100 করার 

উদ্দেশে এই যে, ' ইহা আধিকারিকগণের নিজেদের মনে বা উপরিতন 
আধিকারিকগণের মনে সমস্তাটির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি পরিফার ছবি ফুটাইয়। 
ভুলিতে পারে। এইজন্য কোন 80029018600) লিখিবার পূর্বে লেখককে 

প্রথমতঃ জানিতে হইবে_-াহাকে কোন্ সমস্তার সমাধান করিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ, সমস্তাঁটির উপর যতগুলি বিষয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহাদের 

প্রত্যেকটির সম্বন্ধে একে একে বিচার করিয়া মস্তব্য,কুরিতে হইবে। 

সামরিক 80079016100 লিখিবার পদ্ধতি বিশদ ভাবে আলোচনা করা! 

হইল ও শিরোনামের খসড়া দেখান হইল-_ 
(ক) 4$000501000-এর মুখ্য উদ্দেশ্য বা কি উদ্দেস্টে 80090150610 কর। 

হইতেছে-_তাহা! লিখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, 82025012810. একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সুতরাং এই সম্বন্ধে 20790196100-লেখকের মনে কোনে! 
দ্বিধা বা সংশয় থাকা উচিত নহে। ইহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখা উচিত 

ইহার মধ্যে কোন প্রকার “কিন্তু” বা “যদি” লেখার নিয়ম নাই। ইহা দ্বারা 
অদূর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা! প্রথমেই জানিবার সুবিধা করিয়া দিবে না। 
অনুরবর্তী কালে যে মুখ্য উদ্দেশ সাধন করার সংকল্প করা হইয়াছে তাহাই এই 
800:50190100-এর উদ্দেশ্য । এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে ষে-ষে গৌণ 
উদ্দেশ্ত সাধন করা প্রয়োজন-_তাহাদিগকে 0৮19০05 বল! হয়। একটি 
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উদাহরণ দ্বারা এই ০০)9০৮ ও 0১]90$1৪-এর তারতম্য বোঝান যাইতে পারে। 

যেমন, একটি ৪19 00012-এর মুখ্য উদ্দেপ্ত একটি পাহাড়ের উপরিস্থিত 
শত্রুঘণাটি দখল করিয়া তাহা ধবংস করা । এই উদ্দেম্তাটিকে বল! হয় কোম্পানির 
০19৫। কোম্পানির অধিকর্তা মনে করিলেন যে, এই উদ্দেশ্ত সাধন করিতে হইলে 

শক্র-ঘণাটির দক্ষিণ দিকম্থ পাহাড়ের চুড়ায় একটি প্লেটুন পাঠান দরকার এবং 
অন্ত এক প্রেটুনের শক্র-ঘণাটির বাম-পার্বস্থ একটি জঙ্গল দখল করা দরকার । 

কারণ, ইহাতে শক্র-সৈন্যের সরবরাহ ব্যবস্থা (৪5) ) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। 
স্থতরাং দক্ষিণদিকন্থ পাহাড়ের 'চুড়া দখল করা এবং পাহাড়ের বামদিকন্থ 
জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি দখল কর! হইল কোম্পানির গৌণ উদ্দেশ্তা। এই পদ্ধতিকে 
সামরিক পরিভাষায় 0১19৫6% বলা হয়। এক্ষেত্রে ০১1০% বা মুখ্য উদ্দেস্ত হইল 
পাহাড় দখল করিয়া শক্রসৈন্য ধংস করা এবং 0১19%%৪ হইল পাহাড়ের চূড়া 

এবং জঙ্গল । 

' (খ) এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সকল £৪০%০: প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, 

সেগুলিকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সাজান অত্যন্ত প্রয়োজন | যে £8০6০:টি সর্বাপেক্ষা 

বেশী প্রভাব বিস্তার করিবে সেইটিকে সর্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে। প্রতি 
£5060£ বা £৪০৮০:গুলির সমষ্টিকে পুঙ্থানুপুজ্ঘরূপে বিচার করিয়া তাহা হইতে 
অবরোহমুলক সিদ্ধান্ত কি হইবে তাহা! লিখিতে হইবে । 

(গ) 0:073:588 01১97-এ সম্ভাব্য অবলম্বনীয় পস্থাগুলির বিষয় চিন্তা 

করিবার সময় কোন একটি বিশেষ পন্থাকে "ভাল" বা “মন্দ' বলিয়া পূর্ব হইতেই 
ভাবিয়া রাখিবে না । পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে পন্থাগুলিকে বিচার করিয়া তবে কোন 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে । যে পন্থা গ্রহণ ভুল.বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে তাহা 

জইয়। আলোচন! করা বুথা। 

(ঘ) মুখ্য উদ্দেশ. সাধনের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত 
হইল-_ 

(১) পরিকল্পনাটি দ্বারা কিরূপে উদ্দেশ্ট সাধন কর! যাইবে তাহার একটি 
পরিক্ষার খসড়া প্রস্তুত করা, 

(২) পরিকল্পনাটি ফতই সরল ও সহজবোধ্য হইবে তাহার দ্বার! উদ্দেহ 
লাধনের সম্ভাবনাও ততই বেশী হইবে। 

পরপৃষ্ঠায় লিখিত &0:501810-এর একটি খসড়া দেওয়৷ হইল-__ 



ক) 

€খ) 

(গ) 

*ঘ) 

&চগায়ার014ঘ0 197 

4£১9১75৩880০-এ্রর খলড়াঁ- 

পরিশ্থিতির 4190:9016107) 879077%7 

80]0:905901010-কারক-"** ( গোপনীয় ) 
স্থান........ 0০12 ০... 

(হরর ( অনুলিপির সংখ্য ) 
ভারি: 519 1০... 

10910997009 1019)199 

' ব্যবহৃত মানচিত্রের নম্বর )-_- 
'€(১) 093০০৮ _মূল উদ্দেশ্য 

রর দখল করা ( ইহা খুব ছোট এবং নির্দিষ্ট হওয়া! উচিত )। 
০0৪] ০:08: বা জবানী হুকুম দানের সময় ইহাই [11169700100 

হিসাবে ব্যক্ত করা হয়। 
(২) 90৮০:৪-1৪0০: (প্রধান )- 

1১912659 ৪09080) (আপেক্ষিক শক্তি )-- 

() শক্র সৈম্তের । 
(1) নিজ সৈহ্যের । 

[06808061029 বা অবরোহ-মুলক সিদ্ধান্ত-+-........ ৰ 

29000 বা বুদ্ধভূমির বৈশিষ্ট্য-"--..- ৰ 

(অভি, প্রয়োজনীয় হইলে দ্দবরোহ-মুলকভাবে যুদ্ধতৃমির 
বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করিতে হয় | প্রতি &0১:9০1%/1০0-এ 

একই রকম বৈশিষ্ট্য বা ঢ%০%০ পাওয়া না-ও যাইতে পারে )। 
70900061070. বা অবরোহ-মূলক সিদ্ধান্ত"******* | 

[12709 ৪000. 809০9 বা দূরত্ব ও সময়-_ 

৫) দূরত্ব” আক্রমণের মূল ঘাটি ) 
(1) সময়.” আক্রমণ শেষ করিতে কত সময় পাওয়া যাইবে )। 

19900102) বা! অবরোহ-মুলক সিদ্ধান্ত'***** | 

[0602৪ 11102 ( অপ্রধান )- 

1 বা বিমান বিভাগের তৎপরতা! ও সাহাষ্য-- 

(2) শক্র পক্ষের ***** । (21) ম্বপক্ষের'"..*** | 

[05000500 বা দিদ্ধাস্ত'**.... | 
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(ঙ) ম০%৮.০: বা যুদ্ধকালীন আবহাওয়ার সম্ভাব্য পরিস্থিতি-*-******* 

[)905107) ব! সিদ্ধান্ত""**... | 

(5) 71)858 ০? 00৪ 71007) বা চন্দ্রালোকের পরিস্থিতি অর্থাৎ কখন'টাদ 

উঠিবে এবং টাদের আলো! কিরূপ হইবে । সময়-_শুর্ুপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ ইত্যাদি-"..! 
70605060 বা সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ এই আলোর বা অন্ধকারের ফল 

আক্রমণের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার বা পশ্চাদপসরণ-ব্যবস্থার উপর কিরূপ প্রভাব 

(ছ) 79106 & জজ -() নিজ সৈন্ের.."".". | 

(ক্লান্তি ও মনোবল ) (11) শক্র সৈন্টের-....." ৰ 

[06010061010 বা সিদ্ধান্ত .......... | 

(জ) (ব) ইত্যাদি, ইত্যাদি"******" (প্রতি 4010:60126100-এ 178০/০:গলি 

ভিন্ন ভিন্ন হওয়! সম্ভব ) 

(৩) 0082898 09: অর্থাৎ কি কি পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পাবে" । 

(ক) আমার বা আমাদের দ্বারা-(1) *** *" শা | 
5588 

(খ) শক্রর দ্বারাঁ_ রা ররর 

(0.34558 

যুদ্ধে প্রথম যে পক্ষের হাত লওয়া (17016196156 লওয়া ) সম্ভব, তাহাদের 

সম্ভাব্য অবলম্বনীয় পন্থা প্রথমে বিচার করিতে হয়। 

70690508107) বা সিদ্ধান্ত--প্রতি পন্থার স্ববিধা ও অসবিধাগুলির সংক্ষেপে 
লিখিভে হইবে । 

(৪) শক্রুপক্ষ কর্তৃক কোন্ পন্থা অবলম্বন করা বেশী সম্ভব-"*****." | 

(00:99 01 6108 61161077 19 1708 11161 6০ 1০110 ), 

(৫) অতএব আমি মনে করি যে, নি্ললিখিত পরিকল্পনা কার্যে প্রয়োগ কর! 
হউক (স্টাফ অফিসাররা লেখেন “আমি নিম্নলিখিত পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত 
করার সুপারিশ করি ।”)। 

এটি লিহকিরারা রা পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে 
|) 
কে) 7০০৪ ( সৈম্তদল ), 
(খ) ৭558 (করণীয় কার্য), 
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(গ) [00176 ( সময় অর্থাৎ বিভিন্ন কার্য করিবার নির্দিষ্ট সময় ),
 

(ঘ) [29 010 ( গুলীগোলা ছড়ার পুঙ্ঘান্ুপুঙ্ঘ পরিকল্পনা ৷ সামরিক 

পরিভাষায় ইহার সুত্র 813 800. ], ) 

318020085--- এল 

(সহি) 

( পদমর্যাদা ) 
408. (প্রাপ্তি স্বীকার কর। ) /800017000976 তি তি 

70190095610 অর্থাৎ (প্রয়োজন বোধে) (কোন পদে অধিতিত ) 
কাহাকে কাহাকে এই 400:9019600 

দেওয়া হইবে। 
মনে রাখিতে হইবে ষে, 40101901861070-এর সিদ্ধান্তগুলি পুঙ্খানুঙ্খরূপে: 

বিবেচন! করিয়! উদ্দেস্ত সফল করার মত যদি কোন পরিকল্পনা বা 180 না করা 

যায়, তাহা হইলে সেই 4961%690 বুথ| | উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যত বাধাই 
থাকুক না কেন, পরিকল্পনায় সেই বাধা অপসারণের বথাষোগ্য ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । 

মূল উদ্দেশ্তটি স্থির করিতে হইলে, অর্থাৎ ইহা কোন উপরিতন আধিকারিক 
না দিয়া থাকিলে নিয্নলিখিত উপায়ে মূল উদ্দেস্ঠটি স্থিরীকৃত করা যাইতে পারে-_ 

(১) আমাকে ঠিক ঠিক কি করিতে হইবে। 

(২) এই কাজ করিতে কতটা সময় পাঁইব অর্থাৎ কয় ঘটিকা নাগাদ এই 
কার্য আমাকে শেষ করিতে হইবে । 

(৩) এই কার্য সম্পন্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার তাৎপর্য কি? 
(৪) এই কাজ সম্পন্ন করা ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ আছে কিনা ?' 

থাকিলে, সেগুলি কি? 

(6) এই ব্যাপার সংক্রান্ত কতটুকু খবরাখবর আমি জানি। 
(৬) এখন কি আমার কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্ভব ? 

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে ও তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলে, সেই সিষ্ধাস্তটিই আমাদের 4 বা মূল উদ্দেস্ত হইবে | 

এই উদ্দেশ্ত সাধন করিতে আমাকে কিরূপ পরিবেশে কাঁজ করিতে হইবে ৯ 
অর্থাৎ. 



180 4 0078470]7) নর পনহণো”30০0ঘ্র দাও তে, 0.0, 04107119 

(১) শক্রর শক্তি কত, কোথায় শক্র অবস্থান করিতেছে, এখন তাহারা কি 

করিতেছে, তাহাদের বর্তমান কার্যকলাপের সহিত আমার লক্ষ্যের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি। 
(২) কিরূপ যুদ্ধৃমিতে আমাকে কাজ করিতে হইবে, অর্থাৎ মোটামুটি জমিটি 

কিরূপ ? যৃদ্ধক্ষেত্রের 080002] বা 5050521051 মূল্য কি? এখানে কিকি 

'বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে? এই জমিতে ট্যাঙ্ক বা সাজোয়৷ গাড়ী ব্যবহার করা 
যাইতে পারে কিনা? অন্তান্ত যানবাহনাদির চলাচল সম্ভব কিনা? শক্রুর 

ঘণাটিতে পৌছাইবার কোন্ কোন্ রাস্তা আছে? কোন্ কোন্ জমি হইতে এই 
রাস্তাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করা যাইতে পারে? কোন্ কোন্ প্রকার ব্যবহার্য 
'3০ঘঃ বা আবরণ এই জমিতে আছে ? বুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে ইহাদের মূল্য কি? 

এই রণক্ষেত্র আমাকে সৈন্য পরিচালনায় কতটা সাহাষ্য করিতে পারে এবং 

'আমার কার্যাদি এই ক্ষেত্র দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইতে পারে ?* 

উপরোক্ত বিষয়গুলির ( 88605 ) আলোচনার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইলে আমাদের জানিতে হইবে আমাদের 008:568 কি হইতে পারে অর্থাং 

উদ্গেশ্তাসিদ্ধির জন্য আমরা কি কি পথ অবলম্বন করিতে পারি। 

বিভিন্ন পন্থাগুলির ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে আমাদের] জানিতে 

হইবে যে. 
(১) কোন্ পথ দিয়! যাইতে কত সময় লাগিবে ) 
(২) শক্রর নিকট পৌছাইবার পূর্বেই তাহারা কি আমাদের ব্যর্থ করার মত 

কোন কাজ করিতে পারে ? 

(৩) পথের দূরত্ব আমাদের সৈন্তের মনোবল ও শ্রাস্তির উপর কতটা প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে ? চন্্রালোক, বিমান সাহায্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থা পথগুলির 

উপর কি কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ? 
(8) কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমাদের পরিকল্পন! সরল, ক্রতগতিসম্পন্ন 

«ও মিতব্যয়ী হইবে, অর্থাৎ সৈম্ভ ও সাজসরঞ্জামাদির ক্ষতি সর্বাপেক্ষা! অল্প হইবে । 

(৫) শক্রর উপর আমাদের কার্ষের প্রভাব কি হইতে পারে, অর্থাৎ আমাদের 
কার্ধকে বিফল করিবার জন্য শক্র কিকি করিতে পারে? তাহাদের পক্ষে 
কোন্টা সর্বাপেক্ষা বেশী করা সম্ভব (অর্থাৎ আমি শক্রদলের নেতা হইলে এই 
পরিস্থিতিতে কি করিতাম)। ৃ 

এই সব 0০00:9০গুলি আলোচনা করিয়া তবে পরিকল্পনার বা 7180-এর 

খসড়া গ্রপয়ন করা হয়। 



্ন্য-পারিঢাজনা পল্জতি 
02675601225 ০ ড/ 5. 

যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ভর করে নেতার নিভূ্লি সৈন্য পরিচালন! পদ্ধতির উপর | 
এই সৈম্ত পরিচালনা পদ্ধতি বা 082%1009ৎ ০1 ভ৪:কে চারি ভাগে ভাগ 

করা হইয়া থাকে-_ 
(১) 405%09৪ বা অগ্রসর, ' 

(২) 4৮5০৮ বা আক্রমণ, 
(৩) 708191009 বা প্রতিরক্ষা, 

(৪) 1107] বা পশ্চাদপসরণ। 

4১0%8706কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, ষথা_ 

ক) যুদ্ধ ঘোষণার পর সর্বতোভাবে প্রস্তত শক্রর' সম্মুখীন হওয়ার জন্ত 

"অগ্রসর হওয়া । 

(খ) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণকারী শক্র দলের সহিত পুনর্বার সংঘর্ষ 
করার উদ্দেশ্তে অগ্রসর হওয়া । 

(গ) যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ করিয়া! পলায়নকারী শক্রুর ধ্বংসের জন্য অগ্রসর 

হওয়! | 

যুদ্ধ ঘোষণার পর সর্বতোভাবে প্রস্তত শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময় পুঙ্থানুঙ্খ- 

রূপে প্রস্তত পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হয়। শক্র প্রস্তত থাকিলে 
অতি সাবধানে আত্মরক্ষার্থে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া এই সময় অগ্রসর হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । 

শক্রর পশ্চাদপসরণের সময় তাহার উপর আক্রমণ করিতে যে ভাবে আগু 

বাড়িয়া যাইতে হয় তাহাতে আত্মরক্ষামূলক অগ্রসর পদ্ধতি অতটা অনুসরণ না 
করিলেও চলে । ছত্রভঙ্গ শক্রকে ধ্বংসের জন্ত মুখ্যত অতি শীঘ্র আগু বাড়াইয়া 
যাওয়াই উচিত। তখন আত্মরক্ষামূলক অগ্রসর পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন 
হয় না। 

শক্রকে আক্রমণ করিতে হইলে পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যুদ্ধ-পরিচালনা 
পদ্ধতি অনুসরণ কর! হয়-_ 
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(১) শুক্রপক্ষের সহিত প্রথম সংঘর্ষের জন্ত অভিযান শুরু করার 
পূর্বে নিজেদের বিভিন্ন বাহিনীগুলিকে 00700800100 (00000. ) &:৪৪তে 

আনয়ন করা প্রয়োজন । এই 007000970/%000 ৪19%তে বিভিন্ন সৈ্ঠদলকে 

শিক্ষা দানের উপযোগী ব্যবস্থাও কর] হইয়! থকে । 
(২) 00:9970086100. &78% হইতে বিভিন্ন সৈন্যদলকে 498910015- 

৪:৪%তে প্রেরণ করা হয় । এই 4899101)1য &:৪%তেই বিভিন্ন সৈম্তদলের ও 

সাহায্যকারী সৈম্তদলের পরম্পরের মধ্যে পরিচয়ের স্থযোগ হয়, ফলে কোন্ 

দল কোন্ দলের সহিত যাইবে তাহাও স্থিরীক্ৃত হয়। কে কাহাকে কিরূপে 
সাহায্য করিবে এই লব বিষয় এই স্থানে স্থিরীরুত হয়। 

(৩) 4986100]7 8758 হইতে 70015 0 01906-এ ( ঘা, ঢ. 2.) 

সৈষ্তগণ গমন করে। এইখানে সৈন্ত বাহিনীগুলি তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট 8০ 
100%61010-এ সজ্জিত হয়। এই 7,07.1১.-এর অনতিদূরেই থাকে ৪৮2০ 11116 | 

অনেক সময় মা. ঢা. 7১.তে অবস্থিত অগ্রবর্তী সৈশ্াদলের লাইনাটিই ৪৮৮ 11709 

বলিয়া বিবেচিত হয় । এই ৪7 1179 পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধাভিষান শুরু 

হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। “ন্, 1১0০: বা ঘণ্টায় অর্থাৎ কোন একটি পূর্ব নির্টি 
সময়ে এই ৪৪7৮ 11709 অতিক্রম করিয়া অভিষান চালু করিতে হয়। ৯০ 

1129 সর্বদা শত্র-আক্রমণমুক্ত রাখা কর্তব্য । এই ৪৪৮৮ 1109কে 498901৮ বা 

হামলার লাইন বলিয়া মনে করা ভুল । 49890] 11719 শক্রসৈন্টের অতি 

সন্নিকটে অবস্থিত থাকে । 
অভিযান শুরু হইলে প্রদত্ত নকৃশা অনুযায়ী অভিযানকারিদল সঙ্জিত 

হয় 

ফ গর্ড (27 

১ ডট? পক সক লি ক এ [সপ] 

নম ভর, 
শক্রর এলাকা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় সৈম্তাদলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার জন 

এবং শক্রদলের গতি খর্ব করিবার জন্য বড় সৈন্তদলের পশ্চাতে 7১98 00920. 
বা পশ্চাদ রক্ষী সৈম্তদলও রাখা হইয়া থাকে । [801 80৪0 বা পার্বরক্ষী 
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সৈম্তদলকে কতখানি পার্শবর্তী জায়গা শক্রর জন্ত অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা 
পূর্বেই বলিয়া! দেওয়া হয় | 70106 01960900-এর কাজ হইল-_ 

(১) ৬৪ 09080. 0০0চ.কে রক্ষা করা, 

(২) শক্রর ছোট-খাট বাধা দূর করা, 
(৩) বদি শক্রবল অতিরিক্ত বেশী হয়, তাহা হইলে পশ্চাদ্্ভাগ হইতে 

সাহায্য চাওয়া এবং সাহায্য না আসা অবধি জমি আকড়াইয়া পড়িয়া! থাকা । 
(8) শক্র গুলী ছুঁড়িতে আরম্ভ করা মাত্র গার্ডরা পাখার মত খুলিয়া 

ছড়াইয়া পড়ে এবং কোথাও কোন ফাক থাকিলে গুলী দ্বারা সেই ফাক বন্ধ 

করিয়া দিয়া রাখে । 
বড় সৈ্যদলের অনেক দূর সম্মুখে 101)1]0 0001৪ থাকে | এই ঠ:০০০৪গুলিতে 

বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সৈম্দল থাকে । তাহাদের মধ্যে সাজোয়। 

গাড়ীই প্রধান | শক্রকে অনুসন্ধান করাই এই $:০০]-এর কাজ । 4১0:581009 

&7৪:একে কতখানি ক্ষেত্র সুরক্ষিত রাখিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলিয়া দেওয়া 
হইয়া থাকে । অগ্রসরের মূলনীতি হইল-_ 

(১) (03:০0012105- দলগুলির এইভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত যে, যে-কোন 

মুহূর্তে তাহারা স্ুসংবদ্ধভাবে যুদ্ধ-ড্রিলের শিক্ষান্ুষায়ী সহজেই ছড়াইয়া পড়িতে 
পারে। 

(৯) নেতার স্থান অগ্রবর্তী ছোটদলের ঠিক পশ্চাতে নেতার স্থান হওয়া 
উচিত। অর্থাৎ তাহাকে আসল সৈশ্তদলের বহু পুর্বভাগে থাকিতে হয়। 

তাহার “1-:০আ]) এবং “0৮-02০97কে তীহার্নিকটই কোন স্থানে থাকিতে 
হয়। 

(৩) 49৪৩৫ বা গ্রাতি_-যেই মূহুর্তে শক্রসৈম্তের সহিত সংযোগ ঘটে, সেই 
সময় হইতে আক্রমণ শুরু হওয়ার সময় যথাসম্ভব অল্প হওয়! বিধেয় | 

(৪) ২৪০০৪ বা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ-_যুদ্ধভূমি, স্বভাবজাত বাধা ও 

শত্রু কর্তৃক সৃষ্ট বাধাগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ যথাসম্ভব শীগ্র সম্পূর্ণ 
করিয়৷ পিছনের দলকে ক্রমাগত খবর পাঠানো! বিশেষ প্রয়োজনীয় । এমন কি 
পাঠাইবার মতন কোন বিশেষ খবর না থাকিলেও পশ্চাদ্বর্তী দলকে তাহাও 
জানানো অবশ্-কর্তব্য | 

1100119 01:০07)-এর কতব্যগুলি নিয়ে বণিত হইল-_ 

(১) 7৪০০০ বা! প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ৪ 



184 &, 00242া)া]ণশর পুশরণে 9০0০0 দাও তে, 0০0, 0:4107779 

(২) রণকৌশলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় স্থানে শত্রুকে হঠাইয়৷ দিয়া সেইন্থান' 
দখল করিয়া থাকা, যাহাতে সমগ্র পদাতিক বাহিনী স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হইতে পারে। 

(৩) আসল দলকে পার্খবদেশ-আক্রমণ হইতে বীচানো। 
(8) অন্য কোন বিশেষ কার্যভার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই 

কার্ধগুলি সুসম্প্ন করা । যথা -ছোট-খাট শক্রুর বাধা সরাইয়া ফেলা ও 
অগ্রসরের বিদ্ব স্ষ্টিকারী ম্বাভাবিক ও শক্রসৈন্ত কর্তৃক নৃষ্ঠ বাধাগুলি' 
( 005680198 ) দূর করা । 

7০:৪7 বা অগ্রগামী মোবাইল ট্পে নিয়লিখিত দলগুলিকে সাধারণতঃ 
রাখা হয়-_- 

(১) *্হালকা স'াজৌয়া রেজিমেণ্ট--সময় সময় এই রেজিমেণ্টগুলিকে 
সাহায্য করিতে গোৌলন্নীজ বাহিনী ও পদাতিক বাহিনীর সাহায্য লওয়া হয়। 
কারণ, ইহাদের এইরূপভাবে গঠিত হওয়। উচিত ষে, ট্যা্ক আক্রমণ হইলে তাহা 

হইতে নিজেদের বাঁচাইত্তে পারে । এইজন্য ইহাদের সহিত সতর পাউণ্ডের 
ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানও থাকে । 

/0581109 (9020-এর 701009%010--সাধারণত ইহাতে একটি পদাতিক 

ব্যাটালিয়ান থাকে । ইহাকে সাহাষ্য করার জন্ সর্বপ্রকার সাহায্যকারী সৈম্দল 
ইহার সহিত থাকে ৷ ইহাদের কর্তব্য-_ 

(১) অগ্রগতি বহাল রাখা, 

(২) জরুরী অবস্থায় শীদ্ব আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে বা প্রতিরক্ষার্থে 
সামরিক কৌশলে পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়া । 

(৩) মূল সৈন্দলকে রক্ষা করা। 
(৪) যে সমস্ত শত্র-অধিক্কত স্থান মোবাইল ট্রপ দখল করিতে পারে নাই, 

তাহা দখল করা । ৃ 

(৫) মোবাইল ট্রুপ কর্তৃক অধিকৃত স্থানগুলির ভার তাহাদের নিকট হইতে 
লইয়! লওয়া । 

(৬) শক্রবাহিনী কর্তৃক পর্যবেক্ষণকার্য চালানো! অসম্ভব করা। 

(৭) শক্রর মূল দলের উপর আক্রমণ করিবার জন্ত মূল সৈগ্তবাহিনীর শক্ত- 
বুনিয়াদ তৈয়ারি করা। 

4.58/006 090%:-এর পরিকল্পনা প্রস্তত করার সময় পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত 
কয়েকটি বিষয় শ্মরণ রাখা উচিত- 
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(১) শক্রর বল, দক্ষতা, বাধা-বিক্ব, শক্রর সম্ভাব্য কার্ষপন্ধতি এবং শক্রর 

উদ্দেস্তয | | 

(২) 'রগক্ষেত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ । ইহা! জানিতে পারিলে ঠিক মতন 

02098 ও সৈন্ত পরিচালনা করা যাল্স । সর্বদা ষে স্থান হইতে 
শত্রর আক্রমণ সম্ভব সেইসব স্থানগুলির উপর লক্ষ্য রাখা অবশ্ঠ- 

কর্তব্য । ্ 
(৩) কোন্ দিক হইতে 40581008 90810-এর নেতা আক্রমণ চালাইতে- ৃ 

চান, কোন্ কোন্ দলকে তিনি আক্রমণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার' 
করিবেন এবং কোন্ কোন্ দলের দ্বারা আক্রমণ চালাইবেন সে সম্বন্ধে, 
তাহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । 

(৪) আক্রমণের পথ । 
/8087006 08%:0-এর গতি ছুই £ঘণ্টায় পাঁচ মাইল মাত্র । কোন যান- 

বাহন ব্যবহার করিলে গতি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সৈম্তদলের লাইন অযথা লম্বা হইয়া 
পড়ে। উহাতে পরিচালনার বেগও বেশী হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণ" 

হইতে ক্ষতির পরিমাণ বুদ্ধি পায়। এইজন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে. 
কিছু সৈন্যকে পায়ে হাটাইয়! ও কিছু সৈন্তাকে খুগাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া। 

আক্রমণ 

4১00০ 

আক্রমণ ছুই প্রকারের হইয়া থাকে”_(১) ভড়িৎ আক্রমণ বা 0১1010 
60901 এবং (২) তোড়জোড় করিয়া আক্রমণ বা 19011197969 46690 1. 

ধখন শক্র পশ্চাদপসরণ করিয়া নৃতন ঘটি তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করে বা. 
যখন শক্রপক্ষের কোন ছোট দল (39৫607) আশু বাড়াইয়া আসিয়া 
[0:79:0. 1091910060 [002116-তে একটি: 10616972090. 709% স্থাপন করিবার 

চেষ্টা করে, তখন সেই 99০৮০7-এর উপর 7018%6007 তড়িৎ আক্রমণ করিয়া ' 

থাকে । 709£0080 1০091$ হইতেছে সেই ্েত্র-_-যাহা একটি অপেক্ষাকৃত, 

ছোট সৈন্তদল রক্ষা করিয়া থাকে । সবদিকের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা: 
করার জন্ত উহার! সর্বদ। গ্রস্ত থাকে | 'একটি 70196001) 1)629:1090. [,0091367 

রক্ষ। করার জন্য একটি 1৯৮০০ই যথেষ্ট । 0০7. 108168090”1 1,00912/-এর- 
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“ক্ষেত্রটি আর একটু বড় হয় এবং ইহাকে যে-কোন দিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করার জন্য একটি 00:07097-র প্রয়োজন হয় । 70992920090 140091565তে 

অবস্থিত সমস্ত ০০-০:গুলি এইরূপে সংঘবদ্ধ থাকে ষে, প্রত্যেকটি 3৪০- 

01 পরম্পরের সহিত প্রতিরক্ষা ব্যাপারে পুর্ণ সহযৌগিতা৷ করিতে পারে। 
যে [)9:2973090. 1409811য-র সর্বপ্রথম শক্রর সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে, 

'ভাহাকে ঢা0:৪0 10916750690. 100%1165 ( 1.1).1). ) বলা হয় । 41091911090 

চ০৪৮ (রক্ষিত ঘাটি) একটি ছোট সাব. 'ইউনিট-_থা, পদাতিক বাহিনীর 
একটি 990197. | ষে-টুকু শ্থান ব৷ ঘটি রক্ষা করা হয় তাহাকে 109260090. 708 

বলা হয়। এখানেও দলটি যেকোন দিক হইতে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 
তৈয়ারী থাকে । এই 1)916796 ১০৪৮গুলিকে এরূপ ভাবে সঙ্জিত করিয়। 

রাখ! হয় যে, তাহারা পরম্পরকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিতে 

'পারে। 

7098010060. [0,00৮ কতগুলি 1)9297)090. ১০৪৮-এর সমষ্টি মাত্র । 

সেইরূপ কতগুলি 1)9197790 [,০9116 লইয়া একটি 799£97060. 4$792-র 

স্থষ্টি হয়। 
09160. 40090 বা তড়িৎ আক্রমণের উদ্দেগ্ত হইল শত্রুকে প্রস্তুত হইবার 

সময় না দিয়া তাহাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করা। এইরূপ আক্রমণের প্রধান 
800: হইল সময় । শক্রুসৈম্ত যত বেশী সময় পাইবে, ততই তাহার! ঘটিটিকে 

সুদ করিয়! তুলিবে এবং আক্রমণে সফল হওয়ার সুযোগ ততই কম হইবে। 
ইহা ছাড়া, আক্রমণে সৈম্তক্ষয়ের ও গুলীগোলা ব্যয়ের সম্ভাবনাও খুবই বাড়িয়া 
যাইবে । 10911১679  408290 বা তোড়জোড় করিয়৷ আক্রমণ করার 

“সময়'ই প্রধান বিবেচ্য নহে। আক্রমণ সফল করিতে ষত প্রকার ব্যবস্থা কর! 
.প্রয়োজন, তাহা করিয়া তবে এই 10911997869 4১৮5০ শুরু করা হয় । 

এই প্রকারের আক্রমণকে তিনটি স্তরে ভাগ কর! হয়। যথা-_- 
(১) 70191956100 বা! প্রস্ততি স্তর | 

(২) 98%016 বা হাম্লা স্তর। 

(৩) 7১90:8%0188607..ব1 পুনর্স গঠন স্তর | 

(১) “আক্রমণের প্রস্ততি-_-চা2:017)8 0:0৪: বা সাবধানস্চক হুকুম 

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ প্রস্তুতির পদ্ধতি শুরু হয়। দলপতি শক্র-সম্প্িত 
ববরসমূহ ( 12:207078619105 ) মনে রাখিয়া নিজে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (29006) 
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সম্পন্ন করেন। তাহার পর তিনি পরিস্থিতিটির %2790189) পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
বিচার করিয়া নিজের দলকে প্রাথমিক হুকুম দেন। পরে তার অধীনস্থ ছোট 

দলের নেতার! নিজেদের জন্য প্রাথমিক পর্ববেক্ষণ (799০9) করেন এবং এর 

, পরই আক্রমণের বিস্তারিত হুকুম সৈম্তগণকে দেওয়া হয়। তবেই আক্রমণ চালু 
হয়। 

(২) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

(৩) 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

(৬) 

(চ) 

(ছ) 

(জ) 

(ঝ) 

হাম্ল। পর্যায়ে পড়ে 

শক্রুর-ঘণটিতে পৌছান। 

শত্রুর ব্যহ ভেদ । 

শত্রু সৈম্তের ছোট ছোট দলের ধ্বংস-সাধন (70010806 ৪7১ )। 
বিজয়-সংকেত জ্ঞাপন । 

পুনর্সংগঠন পর্যায়ে পড়ে__ 
অন্্গুলির ঠিক মত সংগ্ছাপন অর্থাৎ 1107697 0160197, 7150))119 

00 (51140) প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ সাহাধ্যকারী দলের নিকট সংস্থাপন, 
[).ছ, (1091620009 1719 ) এবং 1).17.9.0.5.-এর কার্ধ স্থিরীকরণ, 

3০০6101) ও 99০০7. 07০9গুলির পুনর্গঠন, 

0.৮, ব! 0050:৮86100 ০9৮গুলি স্থাপন, 

11186917177 7098৮ স্থাপন, 

আত্মরক্ষার্থে নূতন পরিখা খনন, 

আক্রমণের সময় যে গুলী-গোলা, বোমা ইত্যাদি খরচ হইয়াছে 
তাহার পরিপুরণ, 

বুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতদের সরাইবার ব্যবস্থা করা, 
1871]-বিধবংসী কামান ষথাম্থানে বসান, 

(ঞ) সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য 16191170709 1106 হ্থাপন | 

আক্রমণের সাফল্য নির্ভর করে-_ 
(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 
(ক) 

পরিষ্কার, সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের উপর, 

স্থ-পরিকল্পনার উপর, 

পরিফার ও সুনির্দিষ্ট হুকুম-দানের উপর এবং 

সুশিক্ষিত সৈন্ঠগণ কর্তৃক আদেশ স্ুচারুরূপে পালনের উপর । 
ংবাদ আদান-প্রদান-ব্যবস্থা নির্ভর করে-_(১) গুপ্ত সংবাদ বিভাগের 

বিবরণীর উপর, (২) 72৮:০]-এর রিপোর্টের উপর, (৩) বিমান- 
10 
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বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ বিবরণীর উপর ও (৪) বুদ্ধকালে দৃষ্ট ঘটনাবলীর 
উপর। 

(খ) নিম্নলিখিত ছয়টি মূলনীতির উপর যুদ্ধের সুপরিকল্পনা নির্ভর করে_ 
(১) আক্রমণের গভীরতা থাকা উচিত, (৩) 30০:৮75109 শত্রুর গোল।- 
বর্ষণমুক্ত রাখা উচিত, (৩) 1179 ৪700 81০0৪ পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া উচিত 

অর্থাৎ অগ্রসর হইবার সময় শক্রদলের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা উচিত, 

(৪) সাহায্যকারী 117]-এর হ্বান আক্রমণকারী সৈম্তদলের সন্নিকটে হওর| 
উচিত এবং আবরণী গোলাবর্ষণ আক্রমণকারী সৈম্তদলের পুরোভাগের অদূরে 

হওয়া উচিত, (৫) আক্রমণের বেগ সর্বদা বজায় রাখা উচিত, (১) আক্রমণকারী 

সৈম্তদলের অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারী দলেরও আবরণী গোলা- 
বর্ষণের দ্বার শক্রঘটির দিকে অএ্রসর হওয়া উচিত ( 08796 70710 )। 

(গ) পরিষার ও সুনির্দিষ্ট হুকুম দেওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। 
প্লেটুন পর্ধায়ে আক্রমণের 62১] 0100: বা জবানী হুকুমের ( ড.0.) বপ 

নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

(১) 17900 11585 অর্থাৎ ভূমির সীম নিদেশিক টি সকল- ইহাতে 

4১5 495271098 অর্থাৎ আক্রমণের মেরুরেখা ও যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত কয়েক 

বিশিষ্ট বস্তর নাম ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা কর। হয় | এই বর্ণনার উদ্দেন্টা এই যে, 

পরে আক্রমণের পদ্ধতি বলিবার সমর এই নামগুলি ব্যবহার করিলে সৈম্তগণের 
আক্রমণ পরিকল্পনাটি বোঝা সহজ হইয়া পড়ে । এই বিশেষ বস্তৃগুলির নাম 
উল্লেখের সদয় প্রথমে 1029 ($209720-এ অর্থাৎ একেবারে সন্নিকটের জমিতে 
স্থিত, তৎপরে 11:0010 70196977 অর্থাৎ মাঝামাঝি ঘুরে স্থিত এবং সবশেষে 

10199 অর্থাত দূরবর্তী জমিতে স্থিত বস্তগুলির' নাম ক্রমান্নরে (ডানদিক হই 
বামদিকে ) বর্ণনা কর! হয়| 

(২) 177001058,00585 বা খবরাখবর 

(ক) শক্র সম্বন্ধীয়। 
(খ) নিজের সৈন্ত সম্বন্ধীয়। (আক্রমণের সাফল্যের জন্ত প্রেটুনের 

লোকদের পক্ষে ও সেক্সনের লোকদের পক্ষে যাহা জান! 

বিশেষ প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র সেই সকল খবরই দেওয়া হ্টর! 
থাকে ।) 
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(৩) 1286570008 বা উদ্দেষ্ট্-_ইহাতে গ্রেটুনকে কি করিতে হইবে, তাহা 
বল! হয়। উদ্দেস্াটি সংক্ষেপে, পরিফার ভাবে এবং আদেশরূপে বলা উচিত। যথা__ 

২নং প্লেটুন ডান দিকে সেতুমুখে স্থিত শত্রু 99৫6107-এর ঘাটি ধ্বংস করিবে । 

(8) [1০05০৫ বা পন্ধতি-_ইহাতে পরিষ্কারভাবে আক্রমণের সম্পূর্ণ 

কল্পনাটির পদ্ধতি দেওয়া হয়। পদ্ধতিটিতে আক্রমণের মেরুরেখা(ক) ঘা, ঢা, 2১, 
কোথায় হইবে, (খ) ৩. 1. বা ৪৮০7 1179 কোথায় হইবে, (গ) প্লেটুনের 

(011))800) কি হইবে, (ঘ) প্রতি ৪9০৮107-এর ০)9০৮1৮৪ কি, কোন্ রাস্তার 

কোন্ ৪8৫10) অগ্রসর হইবে, (উ) অগ্রসরের গতি, (5) এন, 17080, (ছ) 

সংরক্ষিত সৈম্তদলের করণীর কার্ধ। (জ) কামান, সাঁজোয়া গাড়ী ও মটার-এর 

[7129 11877, (ঝ) ০019০৮1৬০গুলিতে পৌছানোর পর ৪9৫০7 গুলির 

অবস্থিতি স্থান ও করণীয় কার্ধ এবং (4) সাহাধ্য-ব্যবস্থা প্রভৃতি সপ্বন্ধে পরিষ্ষার- 

ভাঁবে সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া হয় । 

(৫) 4৯১07771505692 ব। প্রণ।সনিক ব্যবস্থাঁ_(ক) আক্রমণের সময় 

যদি নিরমমাফিক' প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম থাকে তাহা হইলে 

সেইগুলি বলিয়৷ দিতে হয় এবং (খ) 1৯. 4. 0১. (759817067762] 41৫. 7০08 ) 
এবং জা. ডা. 0. 1১. (ঞ" ভি ০০0০০ 0192751)08 7905৮) অর্থাৎ সামরিক 

প্রাথমিক চিকিংসার স্থান ও বৃদ্ধে আহতদের অপসারণের স্থান, (গ) 86৪61)01- 

বাহীদের কর্তব্য, (ঘ) গুলীগোল।, বোমা সরবরাহের বন্দোবস্ত, (উ) "আক্রমণে 

ব্যবহার করিবার জন্ত প্রয়োজনীর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কি কি সঙ্গে লইতে 

হইবে ইত্যাদি বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষর জানাইয়! দেওয়া । 
(৬) [10167-00]02105017158,0018 বা যোগাযোগ ব্যবস্কা_$ক) আক্রমণ 

ব। হামলার পুর্বে, হাঁদলার সময় এবং পুনর্সংগঠনের সময় 71%8০০৮-এর 11080 
20৪9 কোথায় হইবে, (খ) সাজোর। বাহিনী, গোলন্দাজ-বাহিনী ও &[.].0. 

( 81010116 171:6 (00:6০] ) প্রভৃতি পাহাধ্যকারী দলগুলিকে 18:29 বা 

লক্ষ্যবস্ত দেখাইব।র জন্ত কোন বিশেষ সংকেত থাকিলে তাহা, (গ) বেতারে কি 

['79006)0) ব্যবহার কর হইবে, (ঘ) বেতারে কতক্ষণ কথাবার্ত। বন্ধ থাকিবে, 

($) কি গ্রকারে 1/%60০77 ও 99০$192গুলির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হইবে, 

(চ) কিরপে 72090017990 ০0925] এবং 00100109177 11920. - 

৩7৪:0৩:-এর মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হইবে, (ছ) সাফল্য সংকেত কি 
হইবে ইত্যাদি বলা হয়। 
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(৭) হুকুম গ্রহীত ঠিকভাবে হুকুম বুর্িতে পারিয়াছে কিন! তাহা 
জানিবার জন্য হুকুমদাতা৷ হুকুম গ্রহীতার নিকট প্রশ্ন করিয়া! উত্তর জানিয়া 
লইবেন । যেহেতু 56০৮107. 0:07717720097-এর নিকট ঘড়ি থাকে না, সেইজন্য 

[186007-ধর 46050007991: দেওয়ার সময় ঘড়ি মিলাইয়া লইবার 

প্রয়োজন নাই। 
(৮) শিক্ষিত সৈন্দল কর্তৃক আদেশ পালন নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর 

নির্ভর করে-_ 

(ক) সৈম্তদলের মনোবল । 

(খ) জুনিয়ার কম্যাগারদের নেতৃত্ব-শক্তি। 

(গ) প্রতি কম্যাণ্ডারের অধীনস্থ সৈম্তের কর্তৃত্ব । 

(ঘ) জুনিয়র কম্যাগ্ডারদের প্রারস্তিক নেতৃত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা । 
(৯ আক্রমণের মূল নীতি বা 1১171011165 হইতেছে 

(ক) 2£0৮111% বা গতিশীলতা 
(থ) 11951101116 বা নমনীয়তা 

(গ) 1)97%) বা গভীরতা 

(ঘ) 000৮০] ব৷ উদ্দেহ্রসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখা 

() 7270 70৮67 বা গুলীগোল! বর্ষণ শক্তি 

(5) 8:00189 বা শন্রকে ধোকা দেওয়ার ক্ষমতা 

প্রেটুন ষখন অগ্রসর হইতে থাঁকে তখন শত্রু কর্তৃক প্লেটুন আক্রান্ত হইতে 
পারে। এই অতর্কিত আক্রমণকে তড়িৎ আক্রমণ বলে। তড়িৎ আক্রমণের 

তিন প্রকার অবস্থা ১৪১-১৪৩ পৃষ্ঠায় চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল । 

ভড়িও আক্রমণের প্রথম অবস্থা 
একটি প্রেটুনের অগ্রসরকালে শক্ুর ঘাঁটি হইতে তাহার উপর গুলী বধিত 

হয়। প্লেটুনের ১নং সেকৃসন তাহাতে ছড়াইয়া পড়ে । কিন্তু শত্রুর গুলী বর্ষণ 

এত জোরে চলিতে থাকে যে, ১নং সেকৃসনকে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে 

হয়। এই অবস্থায় তাহারা শত্রুর ঘণটির উপর প্রচণ্ড গুলী বর্ষণ করিতে থাকে । 

ইত্যবসরে প্রেটুন মু. ৫. হইতে প্লেটুন কম্যাণ্ডার আগাইরা আসিয়া পরিস্থিতির 
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করিয়া “0+ গ্রুপকে &. ৬.তে আনাইবার জন্ত রানারকে 
পাঠান এবং তিনি নিজে 7. ঘ.তে পৌছাইয়া আক্রমণের পরিকল্পনা তৈয়ারী 
করিয়া ফেলেন। তিনি 0 67:90] কে 1916 191)007)6  2৮০৪০৮-এর 
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অর্থাৎ বাম পার্শ্ব হইতে শক্রকে হামলা করার হুকুম দিলে প্লেটুনের [নু 3. 
কিছু উত্তর-পূর্ব গিয়। নিজেদের স্থান গ্রহণ করে। প্নেটুন-কম্যাগ্ডার অন্ত দুইটি 

2777101৬, 

৬ 

অভিযানের মেরণরেখা 

তড়িৎ আক্রমণের প্রথম অবস্থা__সংকেতের চাবি কাঠির জন্য ১*৫নং পৃষ্ঠার চিত্র দেখ 

সেকৃসনের সহিত বর্তমীনে যে স্থানে আছেন তাহার বাম ভাগে 118 £01102- 

ঠ1০-এ স্থান গ্রহণ করেন । 
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ভড়িৎ আক্রমণের দ্বিতীয় অবস্থাঁ_ 
প্লেটুন ঘন. 3. হইতে শত্রুর ঘ'টির উপর ২" মর্টারের গোলা বর্ষণ শুরু হয়। 

শত্রু গুলীগোলা বর্ষণে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে । ইত্যবসরে প্লেটুন কম্যাগ্ডার বাকি 
ছুটি সেক্সন লইয়া শক্র ঘ'টির বাম পার্থে হামলার জন্য লাইন তৈয়ারী করেন। 

তিনি ব্যাটম্যানসহ মধ্যে থাকেন ও তাহার বাম পার্খে ২নং সেক্সন ও ডান পারে 

অভিযানের মেরু রেখা 

তড়িৎ আক্রমণের দ্বিতীয় অবস্থা! 

৩নং সেকৃসন স্থান গ্রহণ করে । ২নং সেকৃসনের 7010” 2 1/০-র সহিত বাম 

পার্খে কিছুটা আগাইয়া থাকে এবং ৩নং সেক্সনের *।10 2 [1-র সহিত ডান 
পার্থে কিছুটা আগাইয়া থাকে । ছুটি [110 দলই গুলী বর্ষণ শুরু করে 
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এবং হামলার লাইন শক্রত্খাটির অতি নিকটে না পৌছনো৷ অবধি গুলীবর্ষণ 
চালু রাখে । পরে শক্ত পণ্চাদপসরণ করিতে চেষ্টা করিলে ২নং সেকৃসনের ব্রেন 
গুপ বা সাপোর্ট গ্রুপ গুলীবর্ষণের দ্বারা শত্রর পশ্চাদপসরণ বন্ধ রাখিতে 

পারে। জঙ্গলাকীর্ণ এলকায় ২য় ও ওয় সেক্সনের ব্রেন গ্রুপের উপর চাপ রাখা 
বিশেষ প্রয়োজন । 

ভড়িও আব্রমণের তৃতীয় অবস্থাঁ_ 
শত্রুধবংসের পর প্নেটুন কম্যাগ্ডার প্লেটুন পুরর্গঠন শুরু করেন। প্লেটুন 

ঢা. &ে. তাহার সহিত মিলিত হয়। ৩নং সেক্সনের 1,110 গ্রুপ সেক্সনের 

রি 5 

৮ হজ 258৫. 

6 রা 
মর 
১ঞ 

র্ ক 
0 ৯৯ ৬ 

/ ৪ ২. টু 
টি ্  পর €ঠ, 

চিট €7,৯০ 
সি এডিট . 

উকি হি 

1 5৪০. - 
ওত 5৪০. 

_--৯ গতি 

তড়িৎ আক্রমণের তৃতীয় অবস্থা 

/8৭811 বা হামলা দলের সহিত পূর্বের শক্রর্ঘণটির ডান দিকে মিলিত হয়। 
»নং সেকৃসনের 7210. গপ পূর্বকার শক্রঘণটির উত্তর-পূর্বে তাহাদের হামলা 
দলের সহিত মিলিত হয়। সেক্সনগুলি এবং প্রেটুনটি এমনভাবে পুনর্নঠিত হয়-_ 
যাহাতে তাহারা যে-কোন দিক হইতে আক্রমণ আন্গুক তাহা ব্যাহত করিতে 
পারে এবং প্রয়োজনমত পরস্পরকে সাহাধ্য করিতে পারে। 

প্লেটুনের তোড়জোড় করিয়া আক্রমণ (10611795755 40৮5০) 

পিল বক্সের উপর আক্রমণ শত্রুপক্ষের 22]1 13০স, 73076: প্রভৃতি সম্পূর্ণ 

রূপে প্রস্তুত ও সুপরিকল্পিত 1)9£97060 7০৪৮ দখল করিতে হইলে শুধুমাত্র 
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পদাতিক বাহিনীর দ্বারা আক্রমণ কার্যকরী হয় না। নান! প্রকার বিস্ফোরক 

ব্যবহারের জন্ত পদাতিক 101%৮0০07-এর সহিত কিছুসংখ্যক 11096: দলের 

সৈস্তের কাজ কর! অপরিহার্য হইয়া পড়ে । শত্রুকে ভাওত দেওয়া সম্ভব না হইলে 

72]। 3০»-এর ছিদ্রগুলির উপর প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ ছাড়া 78]] 73০%-এর নিকট 

পৌছান যায় না। রাত্রের অন্ধকারে এইরূপ আক্রমণ চালাইতে হইলে [110- 
গুলিকে 1১111 13০%-এর ছিদ্রগুলির দিকে 1160 1176 ?:০-এর জন্য তৈয়ারী 

রাখিতে হর, অর্থাৎ [,10গুলিকে 1'1])0-এর উপর সাটিয়া বসাইতে হর-_ 

যাহাতে গুলীসমূহ সোজা লাইনে এ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়! প্রবেশ করে। দিনের 
বেলায় গভীর ধুম্রঙ্জালের 'আবরণ স্থৃষ্টি করা! আক্রমণের সাফল্যের জন্ত অপরিহাধ । 
একযোগে অনেকগুলি প্লেটুন দ্বারা 06867061 100811-র অনেকগুলি 171] 
130» "আক্রমণ করিলে [211] 73০৯গলি পরস্পরকে সাহাষ্য করিতে পারিবে ন|। 

ইহাতে আক্রমণকারী ৮1%৮০০দের উপর তাহার! 1)1016060 1১0936০07 হইতে 

€))111661 111৪ করিতেও পারিবে না। 

প্রতি 1911 8০5 আক্রমণের জন্য একটি প্লেটুন প্রয়োজন । 

প্রথম পর্যায়-_ 
9.৮ 8০) দ্খলকরার নক্স্ণা 

৬ ৬ ০৫ টা টং 

৪. ৬ 22 27775 ৬ 
চি ২৩ ৭ ২২২৬ ২০ 

রি ৮২ ৯ নঃ সেবন, 
২ ২ হু ২২ ও ক্লেটুন এ. রকেট লখমর বা 

ক 89০০৪ 

19 ০01০8 

প্রথমে ১নং সেক্সন প্লেটুন 77. &. রাইফেল ও মেসিনগান দ্বার! প্রচণ্ভাবে 
গুলীবর্ষণ শুরু করিবে (বিশেষ করিয়া ৮111 7০২-এর ছিদ্রগুলির উপর ) একটু 
পরেই 107; গোলা দ্বারা ধুমঙ্গাল সৃষ্টি করিবে । 
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দ্বিতীয় পর্যায়_ 
২নং সেকৃসন 7১10:06দের সঙ্গে লইয়! 73810651026 11:07889 দিয় 

বিদ্বগুলির অপসারণ করিবে এবং 21076071279 73010) দ্বারা শত্রুর পলায়নপথ 

রোধ করিবার ব্যবস্থা করিবে । 

৮ 
২ 

৬ ২৬ 

9  (/ ৫ ঠ ঢং ২ 

00001 ? ? 
হি /2 ্ 

চর ৬ 
প্র ১০৬ নে ৬ ) 

০০১৬5 21৩) 2106 [2091৭ 2126 

566. ৬//11 8৫/৮১/০116 1 
£৮৮০7769 8+ ০০. ০049, 
|, 3,2২০1 149. 586০. 

71018 তি ' 

ইহার জন্য ২নং সেকৃসনের সহিত চিত [১107)06:গণ 73911581010 

[0:80 দ্বারা মাইন ও কাটা তারের বাণ্ডিল উড়াইয়! পদাতিক সেক্সনদের 

যাইবার ব্যবস্থা করিবে । 7%10981070 [0১০ ফাটিয়া! প্রায় ২০ ফিট চওড়া 

পথ করিয়! দিবে ও এই রাস্তার উপরে রক্ষিত 21176গুলিও ইহাতে ফাটিয়া যাইবে। 

10867 দলের আরও ছুইজন ধোঁয়া তৈয়ারীর বোমায় অগুন দিয়া পশ্চাতে 

হটিয়া আসিবে । মর্টারের বোমার ধোয়ার সহিত এই ধোয়া মিলিয়া খুব ঘন 
ধোঁয়ার পর্দা স্থষ্টি করিবে । তখন পরিষ্কৃত পথে ২নং ৪9০$০7-এর লোকেরা 
1১10309হদের লইয়! 71]| 73০-এর জানালাপথে বোম! নিক্ষেপ করিবে ও 7২]] 

[3০%-এর পশ্চাদ্স্থিত 116 10:01007-এর শত্রসৈহ্ঠ ধবংস করিবে। এই সময় 

১নং সেকসন 711] 78০৩-এর ডানপাশে গুলী চালাইতে থাকিবে । যাহাতে 

শক্ররা পলাইতে, না পারে সেইজন্য 210780: 711] 13০5-এর কিছু পিছনে 

গোলাবর্ষণ করিবে । ২নং 89০৮102-এর 14710 7011] 3০»-এর বাম পাঁশে 

গুলীবর্ষণ করিতে থাকিবে । 
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তৃতীয় পর্ধার_ 
৩নং সেকৃসন কর্তৃক ৮111 13০টি বলপূর্বক দখল । 

৭০. 2 5607611208২ 005০1977108 

০০৬ 

6০. 9৩9 
৪০:৩৪ নী 

৮126 $6০71013 

২নং সেকৃসনের গুলীগোলার আবরণীতে ৩নং সেকৃসন 18] 13০*-এ লোহার 

দরজা থাকিলে তাহা 71800 018759 লাগাইয়া! উড়াইয়। দিয়া বোমা ও 
সঙ্গিনের দ্বারা 1011) 1730» দখল করিবে । 

চতুর্থ পর্যায়__পুনর্স গঠন । 

ূ 707 1 নু 2২ রর 

০.2 56607601৭ লিল 

স৪ লব দি 
পি হও 

৪ ১ _ 

ত্র 550. 50140. € ৫9১ দু 

রস 

০ 
1০. 56010 চাপা 00১০৮।9/ 10৭ 

শত্রধবংসের পর সেক্সনগুলি 11] 73০৬-এর পশ্চাতে সাময়িক ভাবে 
পুনর্স ংগঠন কার্য করিবে। 
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প্রতিরক্ষা বা 7096০2০৩ 

প্রতিরক্ষা আসলে বিলম্বিত আক্রমণ । যদি শত্রুপক্ষের সৈন্বল অপেক্ষা 

নিজের সৈন্যবল তিনগুণ বেণী শক্তিশালী না থাকে, তাহা হইলে আক্রমণ অপেক্ষা 

প্রতিরক্ষার দ্বারা শক্র ধ্বংস করা বিধেয়। কিন্তু একথা সর্বদাই মনে রাখা! কর্তব্য 
যে, কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা দ্বারা যুদ্ধ হয় না। বুদ্ধের (দ্&ঃ) সমগ্র সময়ের মোটামুটি 

তিন-চতুর্থাংশ প্রতিরক্ষায় এবং মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ আক্রমণে ব্যয়িত হয়। 

প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুই প্রকারের হইয়া থাকে-_ 

(১) [789--অপর্যাপ্ত সময়ের মধ্যে তৈয়ারী প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা । 

(২) 718107060. 09£9100০-__নুচারুরূপে পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা -ব্যবন্থা ৷ বুদ্ধে 

সেই ভূমিকেই রক্ষা করা কর্তব্য__যাহা সমগ্র প্রতিরক্ষা-বাবস্থার দিক হইতে 
গুরুত্বপুর্ণ । 

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সৈশ্তাদের বিন্তাস নিয়লিখিত রূপ হওয়া উচিত-_ 

(১) ইহাতে গভীরতা থাকা উচিত। 

(২) ছোট দলগুলির পরস্পরকে সাহাষ্য করার সম্ভবনা থাকা উচিত। 

(৩) চ67681০70 গুলী দ্বার। সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ 

এই স্থানে গুলীগোলাসমূহ প্রচণ্রূপে বর্ষণ ( ০0770670001) 0৫ 1:6) করিতে 

পারার সম্ভাবনা থাঁকা উচিত । 
(৪) প্রতি-আক্রমণের (০০৪11681890 ) বন্দোবস্ত রাখা উচিত । 

(৫) 41 87০৪0. (সর্ব দিকে ) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা অবশ্থ-কর্তব্য। 

(৬) সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ হওয়া উচিত । 
(৭) সম্ভব হইলে সব সময় শত্রুকে ধোকা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখা উচিত । 

(৮) 70০£97006-এর মধ্যকার প্রশাসনব্যবস্থা সুপরিকল্পিত ছওয়া উচিত। 

(৯) প্রতিরক্ষার দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমির রক্ষাব্যবস্থ! করা উচিত। 

(১০) প্রতিরক্ষাকারী বিভিন্ন দলের মধ্যে অল্লায়ামে গমনাগমনের ব্যবস্থা 

থাকা অত্যাবশ্যক | হুইীর জন্য 08৬] 1560 বা হামাগুড়ি দিয়! চলিবার 

মত আ্বাকাবাকা পরিখা! রাখা উচিত। 

(১১) যোগাযোগের জন্ঠ দ্বিতীয় ব্যবস্থা রাখা উচিত। টেলিফোনের 

লাইন সহজেই শক্রর গেলাবর্ষণে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে এবং 8৪10 6616- 

:০7৩-ও খারাপ হইয়া যাইতে পারে। ন্ুৃতরাং আভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থা 
ত্রটি-বিহীন হওয়া সর্বতোভাবে আবগ্ঠক | 
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(১২) ])91815060. 1008118 ব| 1১98ঠকে, পরিখা খোড়ার চিহ্ৃগুলিকে 

ও পায়েচলা পথের দাগকে ভালভাবে 0%1090989 ( মিথ্যা রূপদান ) করিয়া 

রাখা কর্তব্য । নতুবা বিমান হইতে পর্যবেক্ষণকারিগণ বিমান ফটো সাহায্যে 

শত্রুকে এই ঘাটি সম্বন্ধে খবর দিতে পারে। 

(১৩) শত্র-আক্রমণে বাধা স্থ্টিকারী বস্তসমূহকে প্রয়োজনমত গুলী দ্বার 

আবরিত করার বন্দোবস্ত রাখা অবগ্ত-কতব্য | 
(১৮) সম্ভব হইলে 101001906 1170-এর জন্য ])05]9060. 79816107.-এ 

18190]1106 002) বসানে। কর্তব্য | 

(১৫) কখনও শক্রকে প্রতিরক্ষিত অঞ্চলে ঢুকিতে দিবে না। 
(১৬) মাইন, কাটা তারের বাগ্ডিল প্রভৃতি দ্বারা শক্রর বাধা সৃষ্টি 

করিবে। 

(১৭) গোলন্দাজ বাহিনীকে 1), দি, ও 1), 1, 9.0. 8.-এর ব্যবস্থ! 

করিতে বলিবে। 

(১৮) 710 ও 81140-গুলিকে এমন ভাবে বসাইবে ষাহাতে তাহা 

[7190 11119 719 এবং 0985 076 করিতে পারে । 

(১৯) 1)9107709 বা প্রতিরক্ষা আক্রমণপ্রবণ হওয়া উচিত। সর্বদা 

আক্রমণের পরিকল্পনা কর। প্রয়োজন । 

(৯০) মনে রাখিবে যে, দোষযুক্ত প্রশাসন মনোবল নষ্ট করে। 

10019100090 %:6৪, বা অঞ্চল কত বড় হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট মান 

নাই। প্লেটুন 1)9£9)0৪-এ থাক| কালীন তাহার 8৫%1০গুলি 2 ]) 

]১9816107-এ থাকে । এই অবস্থায় ছুইটি 9৪০০:) সাধারণতঃ ৭৫ গজ লোকের 

দ্বারা এবং ১৫০ গজ গুলীর দ্বারা আবরিত করিয়া থাকে । 

প্লেন 2 00) 1)081107-এ ২০০ গজ লোকের দ্বারা! ও ৪০০ গজ গুলী দ্বার। 

আবরিত করিয়। থাকে । 

চুইটি কোম্পানির মধ্যে ৭9197)68 700916101,-এ ৩০০ গজ অবধি ফাঁক 

থাকিতে পারে । তখন উহার ৬০০ গজ অবধি লোকের দ্বারা ও ১২০০ গজ 

অবধি গুলী দ্বার আবরিত করিতে পারে। 

ব্যাটালিয়ানের তিনটি কোম্পানি সামনে 1)9191)08 1)0816107-এ থাকিলে 

তাহারা সাধারণতঃ লোকের দ্বার। ৮০০ গজ ও গুলীর দ্বারা ১৪০০ গজ আবরিত 

করিয়া থাকে । 
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7096006 008100 এইভাবে গঠন করা হয় যে, তাহার মধ্যে কোন 

ফাঁক না থাকে । ইহা একেবারে নিরেট হওয়া অবশ্ত-কর্তব্য। প্রতি সৈম্তকে 
বুঝাইয়া বল! দরকার যে, যদি প্রত্যেকে নিজের সন্মুখবর্তা স্থান রক্ষা করে তাহা 
হইলে কোন শক্রর পক্ষে সেই বৃহ ভেদ করা সম্ভব হইবে নাঁ। 1১0916101-এর 

চারিধারে ৩৬০” গুলীর দ্বারা আবরিত হওয়া অবশ্-কর্তব্য । শক্রু 739০78% 

( সঙ্গিন ) দ্বারা ৫1989 করিবার মত নিকটবর্তা স্থানে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই 
(১০০ গজ) তাহাকে ধ্বংস করা উচিত । মনে রাঁখিবে যে, 1)916০9-এ 

সর্বাপেক্ষা কার্করী হইতেছে 710 ও 210-এর গুলীবর্ণ। যদি 
সৈম্তদের মনোবল ঠিক থাকে, তাহা হইলে সুপরিকল্পিত প্রতিরক্ষা অঞ্চলের উপর 

অতি প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষণের পরও শত্রুর হামলার সময়ে রঞ্ষিগণ পুর্ণ বিক্রমে 

বাধা দিতে পারে । 15110-র ও 8110-র 0985 20 ও চিএ 1119 

?:৪-এর দ্বারা গ্রাতিরক্ষিদল গুলীর বেড়াজাল তৈয়ারী করিতে পারে । 

প্রতিরক্ষার সময় 

(১) সর্বদা কাজ করা ও অধীনশ্ছথ সৈম্তদ্লকে কাজ করান অবশ্ত-কর্তব্য। 

অলসতা মনোবল ধ্বংস করে । 

(২) পর্যবেক্ষণের জঙন্তা 0. 1১, (009507৮8610) 1308 ) ও 131561)11)0, 

[05 রাখা সবিশেষ গ্রয়োজন । 

(৩) প্রায়ই 1১০০০০ ও 1১:০৮:৮৪ 19৮০] পাঠান দরকার | 

সফল প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার মূল স্থত্রটি মনে রাখিতে ইংরাজী শব্দ 087] 

খুবই সাহায্য করে । - 

| 10১77 08000101759 (পরিখা, 14110 ও 1010 রাখিবার স্থান, 

1301)061 প্রভৃতির মিথা। রপদান ) এবং 090062110161)6 ( গুপ্তকরণ ব্যবস্থা )। 

4&7540001170110100 বা গোলাগুলী, বোমা প্রভৃতির সরবরহ-ব্যবস্থা | 
চল 7. 48. 1১. (70507797)09] 481. 1১০৪৮-আহতদের চিকিতসা স্থান) । 

[170121051১0 &2)010০015--ষানবাহন (মাল আনিবার ) ও যন্ত্রপাতি । 

3. 360016,  91010]01, 980109001, 9017০: অর্থাৎ নিরাপত্তা, 

সরবরাহ ব্যবস্থা, অনাময় ব্যবদ্থা এবং সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষণ। 

পদাতিক বাহিনীর সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষণের জগ পরপৃষ্ঠার ব্িত বিষয়গুলির 
প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-_ 
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(১) শত্রর চু, 0. ৮.-এর উপর, প্রতিরক্ষা! ক্ষেত্রের 10990. ৪:০91)0-এর 

উপর ও শত্রু সৈম্তের জোটের উপর গোলা বর্ষণের জন্ত গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বারা 
]). 1. বা 20919175159 77179-এর বন্দোবস্ত কর] দরকার | 

(২) যেখান হইতে শক্ররা হামল! শুরু করিবে সেই জায়গার উপর 

1), |, ও. 0. ১.এর (চরম বিপদ কালের জন্য 1)869105159 1179 ) ব্যবস্থা 

করিবে । এই কাজের জন্ত গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন । 
(৩) ৩” মটার-এর দ্বারা 1)9৪%৭ 61:081)0- এ 1)9161)81%9 ০ প্রয়োজন । 

(৪) ৯100গুলি ()1601000  7516011179 0009) এইরূপ স্থানে 

স্থাপন কর। কর্তব-ফাহাতে একটি অবস্থিতি স্থান হইতে আর একটি অবস্থিতি 

দান দেখা যার । 

| বিশেষ দ্রষ্টুব্য 8 21110 212 ৬111 ৪৫০০ গজ দূর পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ 
করিতে পারে । ৯1১1০ ৯1০ ৬]1--৩১০০ গজ পর্যস্ত লক্ষ্যভেদ করিতে 

পারে । ] 

এই সাহায্যের জন্য প্লেটুন কম্যাগ্ডার কোম্পানি কম্য।গারের নিকট আবেদন 

করেন। কোম্পানি কমা[গু'র কম্যাণ্ডিং অফিসারের নিকট হইতে এই সাহাষা 

পাইয়া থাকেন। বুদ্ধকালে কম্যাপ্ডিং অফিসার (0. 0.) কিছু ৪[)9৮00 

শাল উহার সরাসরি হুকুমের অধীনে (007700৮ 0০070779170) পাইয়। থাকেন 

আর কিছু সাহায্য হিসাবে (17) 981১০%৮) পাইয়। থাকেন। এই সব 1). 1. 

ও 1), |. বি. 0. ২.এর দ্বারা আক্রমণ শুক হইতে-না-হইতে শত্রদল খুব বেণা 
দূরে থাকিতে থাকিতেই তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে হয় । 
যে পথে শক্র-আক্রমণের সম্ভাবনা বেথা, সেই পথে আকাবীকা করিয়া 41১৮- 
1)9:503016] ১1119 (এক প্রকারের বোমা) পাতিয়া রাখা উচিত । যাহাতে 

এই )8৩গুলি শত্রুরা সুবোগ মত সরাইতে না পারে, সেইজন্য এই বাধাসমূহের 
উপর গুলীর 'আবরণীর বন্দোবস্ত কর! প্রয়োজন । 

যেখানে অতি-অবগ্ত .$77810017 11109 পাতা দরকার, সেইখানেই 

ইহা পাতা উচিত। এই হএ1-সমূহকেও গুলীর আবরণে আচ্ছাদিত করার 

বন্দোবস্ত করিবে এবং সর্বদা ইহার উপর নজর রাখিবে। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 2 11271545 7:৩-_ইহা হইতেছে 740 বা 11110- 
এর এইরূপ 7 যাহা একটি পরিখা বা সৈন্যদের লম্বা লাইনের উপর ঝাঁড়ু 
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দেওয়ার মত গুলী বর্ষণ করে । 1061018090 1081010:-_যখন পার্খদেশ হইতে 
গুলীবর্ষণকারী 15110 বা 21043 এইভাবে রাখ! থাকে যে, শক্রর অবশ্থিতি 

স্থান হইতে নিজ সৈন্ঠদের সম্মুখ পর্বস্ত ইহা আবরিত করে, তখন সেই 79081107. 
ব। স্থানকে 1)1111%090. 199516101 বলে । 

চি এতে 

87৯ সপ ও 4 রে এ ি 

£ | ॥ ক ২, 
টি 

রি 

ন্ আছি ্ ] 
এরা 1 / 

- 7 চাচীর ৮ শিস শী শী পাটি এ ৩ শি শশী শী শী তি সপ ০ 

) ৫১৯ ২৭ ঠা 

। 
৷ 6 5ঠির / 
॥ 

8 

র ্ * 

/ ৈ ক / ) 

বড রী / / 
টু টু /2 ৬১ / 7২, 

। এই । 
ৃ না ৰ ৯ ৩০হইতে ৫০গড্ / এ 

৫ ২ 4 রর ন্ ৮ ম্ / পি সি 

রে | ই ॥ ৮ / 
ঠা রঃ হু ৫ [ 

নে এ পাশ এ ্ ৮ র্ 

৯ ।4,০.৮1া /১---৭ ৯৯৯, উরি 
বাটি সি 

৩৪ / 
$ হ 

স.ব্য 1১90007) [091617069 ]1,0০9110-এর চিত্র 

ড/:৮১এত ৮1 বা পশ্চাদপসরণ 2 

পশ্চাদপসরদের অর্থ এই নয় যে, দলটি ঘুদ্ধে হারিয়। গিয়া! পলায়ন করিতেছে । 

যদি 11%06105 বা 9:59৪5-র দিক হইতে দেখা! যায় ষে, যুদ্ধের সাফল্যের জন্য 

1)6101)09 100911যটি ছাড়িয়া দিয় অন্ত কোন বেশী প্রয়োজনীয় স্থানে 
সৈন্ত সমাবেশ বুদ্ধনীতিসঙ্গত, তাহা হইলে প্রথম স্থানটি হইতে স্থুসংবন্ধ ভাবে 
পশ্চাদপসরণ করিয়া দ্বিতীয় শ্থানটিতে প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা কর! প্রয়োজন । 
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পশ্চাদপসরণের মূলনীতি-_ 
(১) পশ্চাদ্পসরণের সময়ও আক্রমণাআ্বক মনোভাব থাকা প্রয়োজন । 

(২) সম্মুখের ব্যুহ ষেন কখনও না ভাঙ্গিয়া ষায়। 

(৩) প্রতি-আক্রমণের জন্ত রক্ষিত দল যেন সব সময় প্রস্তত থাকে । 

(8) ধীরে এবং সাফল্যের সহিত সংঘর্ষকারী শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া 
দরকার । 

(৫) পশ্চাদপসরণ-ব্যবন্থ। যেন খুব সরল হয়। 

(৬) শক্রকে ধোকা দেওয়ার বা ঠকানোর জন্ত পূর্ব-পরিকল্পনা থাকা 
দরকার । 

সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণের জন্য গ্রয়োজন-_ 

(১) যত্বের সহিত গ্রস্ততি ৷ 

(২) ংবার শত্রুকে প্রতি-আক্রমগণ | 

(৩) রাত্রের অন্ধকারে সৈশ্ঠ পরিচালন] । 

(৪) শক্রর অনুসরণ কার্ণে বিদ্ব স্থষ্টি। 

(৫) পশ্চাদপসরণকারী সৈষ্ঠগণের অনমনীর মনোবল । এই মনোবল 

দঢ় রাখিবার জন্য কম্যাগ্ডারের সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ কর! অত্যাবশ্তক | 

পশ্চাদপসরণের সময় ষে সব অপরিহার্য বিষয় মনে রাখিতে হইবে, 

তাহ! হইল-_ 
(১) বিমানের সহযোগিতা । কোন বড় দলের পশ্ঠাদপসরণের সময় আধুনিক 

বুদ্ধে বিমানের সহযোগিতা অপরিহার্ধ। অন্তথায় প্রচুর ক্ষতি হওয়ার 
যান্তাবন। | ছোটখাট দনের পশ্চাপসরণে বিমান-সহযোগিতার প্রয়োজন 

তত বেশী নহে। 

(২) ভারী সাজসরঞ্জামাদি এবং আহত সৈগ্ঠদের রাত্রের অন্ধকারে পিছনে 

পাঠানো উচিত। 

(৩) গোলাগুলী বর্ষণের তীব্রত। পশ্চাদপসরণের পূর্বে বৃদ্ধি করিবে। 
(8) পশ্চাদপসরণের সময় একটি বিকল্প (81697760 ) 06£67109 

[95107 স্থির করিয়! রাখা কতব্য। পশ্চাদপসরণের সময়ে শক্র 
দ্বারা হঠাৎ বাধা পাইলে সেই স্থানে পুনরায় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা চালু 
কর যায় । 
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পশ্চাদপসরণের পূর্বে 29:০1:78 (290০8 এবং 0:০৮৪০%৪ ) খুব 

বাড়াইতে হইবে ও 
8.৬. প্রত্যেক কাজ যত্বের সহিত করিবার জন্ত সময় এবং যাইবার 
রাস্তা প্রভৃতি ঠিক করিবে। 

রক্ষিত সৈম্তদলকে এইরূপ স্থানে রাখিবে ষে, প্রয়োজন হইলেই 

তাহারা প্রতি-আক্রমণ শুরু করিতে পারে। যদি শক্রপক্ষের 

গুলীবর্ষণের দ্বারা নিজেদের কোন দলের পশ্চার্দপসরণ অসম্ভব হইয়া 
পড়ে বা যদি শত্রুপক্ষ পশ্চান্ধাবন করে, তাহা হইলে এই সংরক্ষিত দল 

অচিরে তাহাদের উপর প্রতি-আক্রমণ করিবে । 
পশ্চাদপসরণের সময়ে শত্রুপক্ষের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য 

বেণী সম্ভব বিস্ব স্থ্টি কর! দরকার | এই বিদ্লসমূহকে গুলীর দ্বারা 
আবরিত রাখ কর্তব্য । স্বাভাবিক বিদ্রসমূহকেও*গুলীর দ্বারা আবরিত 
রাখার ব্যবস্থা অতি প্রয়োজন । 

যে-সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লওয়! চলিবে ন| তাহা এবং যে সব দ্রব্য 

শক্রর উপকারে লাগিতে পারে তাহা! ধ্বংস করিয়া ফেলা নিতাস্ত 

প্রয়োজন । 

7০৪৮ 0908:৭কে শেষ পর্যস্ত প্রচণ্ড বুদ্ধের জন্ত প্রস্তত থাকিতে হয়। 

এজন্য যাহাতে তাহাদের সঙ্গে প্রচুর গুলী, বোমা প্রভৃতি থাকে তাহার 
বন্দোবস্ত অবগ্ঠ করণীয় । 7৪৪: (0/7%70-এর জন্য গুলী-গোলার 

9007০:৮ব্যবস্থা থাকা দরকার । 
পশ্চাদপসরণের সময় প্লেটুনে 21850900 00100097097 ও কোম্পানিতে 

(0100109/07 (01000702/0091" সন্ুখবর্তী 19%7 00270-এর সহিত থাকেন এবং 

% [/9 বাকি সৈন্যদের ধীরে ধীরে [1০৮7210819৪ হইতে সরাইয়। পিছনে লয়! 

ষায়। মা০ছ%:0 29৪তে সৈম্দলের ঘনত্ব কমিতে থাকে, কিন্তু গুলী বর্ষণ 

ক্ষমতা অটুট রাখা হয়। শক্রকে জানিতে দেওয়া হয় না ষে, দলটি পশ্চাদপসরণ 
করিতেছে । প্রধান দঞ্খটি পশ্চাতে 137 1090] 700510101)-এ গিয়া স্থান দখল 

করে। ইহার উদ্দেশ্য এই ষে, শত্রু পশ্চাদপসরণের কথা জানিতে পারিয়া যদি 
প্রচণ্ড আক্রমণ করে, তাহা হইলে এই স্থান হইতে পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া 
অচিরে শক্রুকে বাধা দেওয়া যাইবে । যদি দেখা যায় ষে, সব ঠিক আছে-_তাহা 
হইলে 12 050]. 70০08161070 হইতে দলটি আর একটু পিছনে সরিয়া 

1 
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[776970901969 [00816100-এ আসে । [77697771601966 700810101) হইতে যাওয়া 

হয়। প্রয়োজন হইলে 139৪৮ 0801. স্থযোগ মত 021517091 বা 0109 

০৪16০৮- প্রথম স্থান হইতে পশ্চাদবর্তী স্থানে ধাপে ধাপে পিছাইয়া আসে । এই 
সময় 7১69: 08এএকে গুলী-গোলার আবরণ দেওয়ার জন্ত একটি বিশেষ দল 

রাখা হয়। ইহার নাম 00%9206 1:00) । 109] 0০810100-এ আসিলে 

পশ্চাঁদপসরণ বন্ধ হয় এবং পুনরাক্রমণ চালু হয়। 1987 3800 হইল সেই দল-_ 

যাহীরা শেষ অবধি শক্রর সংস্পর্শে থাকিয়া প্রধান দলটিকে পশ্চাদপসরণ করিবার 

স্থযোগ করিয়া দেয়। যখন প্রধান দলটি ধীরে ধীরে সম্মুখে ভাগ হইয়া সরিয়! পড়ে 

ও সম্মুখের সৈন্ঘদলের গভীরতা হ্রাস পাইতে থাকে, তখন এই ১627: 0%0:0 শত্রুর 

সহিত যুদ্ধ চালু রাখিয়া তাহাদের এই পশ্চাদপসরণের ব্যাপার জানিতে দেয় না। 

798: 0কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়--11810 08010 ও 4198: 

097৮7 । 2895 09৮) সর্বশেষে স্থান ত্যাগ করে। 

ব্যাটালিয়ান প্রভৃতির পশ্াদপসরণের সময় শক্রর অগ্রগতিতে বিশ্ব 

উৎপাঁদনে সক্ষম এরূপ ঢুইটি বাধার বেষ্টনী তৈয়ারী করা হয়। যেমন, 

(ক) প্রাথমিক বেষ্টনী 

(খ) মাধ্যমিক বেষ্টনী । 

প্রাথমিক বেষ্টনী শত্রুকে বাধাদানের জন্য বিদ্ন স্থষ্টিকারী একটি অবিচ্ছিন্ন 

বেষ্টনী । মাধ্যমিক বেষ্টনীতে এই বিদ্বের ধারাবাহিকতা৷ থাকে না। মাধ্যমিক 

বিদ্বের ঝেষ্টনীর পরে একটি ৫:01 7০176 থাকে । সেখান হইতে সব ঠিক 

আছে কি না দেখা হয়। দলের প্রধান ভাগ এই 7০37 পীর হইয়া যাওয়ার 

পর ব্যাটালিয়ান 16098] ন. 0. এই ০০7৫. 11706 অতিক্রম করে । 

পশ্চাদপসরণের ক্রম বা পর্যায় 

(১) পশ্চাদপসরণের পথের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বা 2১০৪৩ | 

(২) শক্র পশ্চাদপসরণ কালে আক্রমণ করিলে কোথায় তাহাকে বাধা 

দেওয়া হইবে সেই [797086156 বা! মধ্যবর্তী স্থান বাছিরা! ঠিক করা। 

(৩) পুরোভাগকে হালকা করিয়া ফেল! । 

(৪) পুরোভাগ বা [0:1৫ [005:519 পরিত্যাগ করা । 

(৫) পশ্চাতে অর্থাৎ 17069777601909 00511০7-এ স্থান গ্রহণ করা । 

(৬) সব ঠিক থাকিলে [76920793969 79816100 পরিত্যাগ করা । 



কুট মার্চ 

[০০৩ 7187012 

রুট মার্চের উদ্স্ত সৈশ্ঠাদলকে ক্রমে ক্রমে এইভাবে পথ চলার উপযুক্ত করা__- 
যাহাতে তাহারা অনায়াসে দিনে ২০-১৫ মাইল হাটার পরও যুদ্ধ করিবার সামর্থা 
রাখে । মাঝে মাঝে রুট মার্চ করাইলে সামরিক শিক্ষার একঘের়েমিও সহজেই 

দূর করা যাইতে পারে। সৈম্ভগণকে সর্বদাই নিজের শক্ত ছুটি পায়ের 
উপর নির্ভরণীল করিয়া তুলিতে হয়। বিশেষ করিয়া পদাতিক বাহিনীর 
সৈশ্ঠদিগকে সর্বদা দুরপাল্লীর হাটার অভ্যাস রাখিতে হয়। কোন এলাকায় 

শীস্তিভক্ষের বিশেষ ভয় দেখা দিলেও অনেক সময় সেই এলাকার মধ্য দিয়া 

অন্্শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদলকে মার্চ করান' হইয়া থাকে । এইরূপ রুট মার্চকে 

ক্ল্যাগ মার্চ (7188 11510) ) বলা হয় । 
রুট মার্চের জন্য আমাদের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয় মনে রাখিতে হয়। 

এই বিষয়গুলি কিছুটা কুট মার্চের পূর্বে, কিছুটা রুট মার্চের সময় ও কিছুটা রুট 
মার্চের পরে কি কি করা দরকার তাহ! মনে রাখিতে সাহায্য করে। 

রুট মার্চের পুর্বে আমরা প্রথমে রুট মার্চের পূর্বে কি করণীয় 
তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছি । কুট মার্চের প্রস্তুতির সময় প্রত্যেককে 

দেখিতে হইবে যে, [20510797 বা সাজ-সরঞজামের ঠিকমত বিন্তাস করা 

হইয়াছে কিনা । যদি সাজ-সরঞ্জামের ধাতু-নিমিত অংশগুলি দেহের কোন অংশে 
বি'ধিতে থাকে, তাহা হইলে চলার সময় অস্বস্তি হইবে--এমন কি চামড়ায় 
ঘষা! লাগিয়া ফোস্কাও পড়িতে পীরে । সাজটি দন. 9. 74. 0. (বা ঢ1610 
9875106 1197011706 0209: ) হইলে 10957580 বা পিঠের ঝৌলাটি যেন 

এমনভাবে বসান হয় যে, ইহা কোমর হইতে অনেকট! উপরে থাকে । বেন্ট বা 
কোমরবন্ধনী যেন খুব বেণী আটা ন! হয়, আবার ইহা! যেন এত টিলেও না হয় যে, 
ঝোলাটি ধীরে ধীরে নীচুতে নামিয়া আসে। মার্চ করিয়া চলার সময় যখনই 

বিশ্রাম করিতে সময় পাইবে তখনই সাজটিকে একবার পরীক্ষা করিয়৷ লওয়া 
বা্ছনীয়। 
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দূরপথে চলিতে হইলে কখনই নৃতন বুট ( জুতা ) পরা উচিত নয়। জুতা নুতন 
হইলে দূরপথে চলার আগে সেটা পায়ে দিয়া অভ্যাস করিয়া লওয়া উচিত। জুতা- 
জোড়া যেন ছেঁড়া না হয় এবং জুতার তলায় যেন মাথা মোটা সব কয়টি পেরেকই 

অন্ুগ্ন থাকে । জুতার তলায় সর্বসমেত ১৩টি করিয়া পেরেক থাকে। রুট 
মার্চের সময় কখনই নূতন বা ছেঁড়া মোজা পরা উচিত নয়। মোজা ছেঁড়া 
থাকিলে সেটা ভালভাবে রিপু করা উচিত যাহাতে পায়ে ফোন্কা না পড়ে। 
মোজা সব সময় পরিষার হওয়! উচিত এবং মাপে যেন উহা ছোট বড় 

না হয়। 

ঝোলার মধ্যে যে সব জিনিস থাকা! প্রয়োজন, সেইগুলি ঠিকভাবে গোছগাছ 
আছে কিনা তাহাও দেখিয়া লওয়া উচিত। 

রুট মার্চের সময় মনে রাখিবে ষে, দেহ শক্ত রাখিয়া! চলিলে সহজেই ক্লান্ত 
হইয়! পড়িবে । এইজন্য স্বাভাবিকভাবে হাত দোলাইয়া ও শরীর টিলা রাখিয়া 

হাটা উচিত। পদাতিক বাহিনীর গতিবেগ ছুই ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ মাইল । 
প্রতি পদক্ষেপের ধৈষ্ধ্য তিরিশ ইঞ্চি । এক মিনিটে সৈন্তেরা ১২০ বার পদক্ষেপ 
করিয়া! থাকে । অবশ্ঠ 89:০90. 18:01 হইলে অর্থাৎ খুব জোরে চলিতে হইলে 
আরও শ্রীঘ্র পা চালানো প্রয়োজন হইয়! পড়ে। ঢ০:০8০. 14270 খুব বেশী কষ্টকর 
ও ক্লাস্তিকর। খুব বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে সৈন্ঠদলকে 10:০9. 2150) 

করান হয় না। পথে চলার সময় জলপান সম্বন্ধে যা নিয়ম আছে তাহা সর্ধদা 

মানিয়া চলা উচিত। হুকুম ছাড়া কখনই জলপান করিবে না। যেকোন 

জল পান করিবে না। হুকুম ছাড়া ধূমপান করিবে না। সৈশ্দের তৃষ্ণার কষ্ট সন্থ 

করিতে অভ্যাস করা প্রয়োজন । জলের পরিমাণ যখন কম থাকে তখন আদেশ 

মত খুব সাবধানে এবং পরিমিতভাবে জল পান করা উচিত । সৈন্যদল যাহাতে 
পরিমিত পরিমীণে জল পান করিয়া থাকিতে পারে, সেই উদ্দেশ্তে জল পান 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়-জল পান করিতে না দিয়া কষ্ট দেওয়া জল পান নিয়ন্ত্রণের 

উদ্দেত্ত নহে । সৈম্তরা চলার পথে থামার হুকুম পাইলে তখন পোশাক খুলিয়া 
ফেলিলে উপকার হয়, সম্ভব হইলে রাস্তার ধারে শুইয়া পড়িয়া পা! ছুইটি একটু উচু 
করিয়া রাখিলে পুনরায় চলার পক্ষে খুব সহায়ক হয়। সাধারণতঃ প্রতি পঞ্চাশ 

মিনিট চলিবার পর দশ মিনিট বিশ্রাম দেওয়া হয় । ্ 

রুট মার্চের পর প্রতি কম্যাগ্ডারের উচিত অস্তশন্ত্, সাজসরঞ্জাম ঠিক আছে 
কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। তাঁহার ইহাও দেখা! উচিত যে, তাহার সৈন্তারা 
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সক্ষম অবস্থায় আছে কিনা । যাহাদের পায়ে ফোদ্কা পড়িয়াছে বা অন্য 
কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে তাহাদের জন্য যত শীঘ্ব সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য। যদি জল পাওয়া যায় তবে পা ভালভাবে ধুইয়া ফেলিলে খুব উপকার. 
পাওয়া যায়। গরম জলে শুন দিয় পা ধুইতে পাঁরি্পে আরও উপকার হয়। রুট 
মার্চ শেষ হওয়ার পর যতশীপ্র সম্ভব মোজাগুলি ধুইয়৷ ফেল! ভাল, যদি মোজা 
ধোওয়া সম্ভব না হয় তাহ! হইলে মোজাগুলি উল্টাইয়৷ পরিলেও চলিতে পারে । 
রুট মার্চ শেষ হইলে সৈন্যাদদিগকে বিশ্রামের জন্য ছাড়িয়া দিবার পুর্বে তাহাদের 
চটপটে করিবার জন্য ১৫ মিনিট খুব কড়া ড্রিল করান দরকার । 

ট্রেনিং-এ নূতনত্ব আনিবার জন্য এবং ট্রেনিং-এর একঘেয়েমি দুর করিবার জন্ট 
সেকৃসন ফরমেসন, স্কাউটিং, রাস্তা মনে রাখ! এবং পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস কট 

মার্চের সহিত একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পাঁরে । কট মার্চের মধ্যে কোন 

বিশ্রামস্থল মানচিত্র পঠন শিক্ষার উপযোগী হইলে সেখানে মানচিত্র পঠন শিক্ষাও 

দেওয়া যাইতে পারে | 

উপসংহার £ আধুনিক বৃদ্ধে সৈন্যদের খুব কষ্টসহিষ্ণ ও দক্ষ হওয়া 
অপরিহার্য। তাহাদের বহুদূর হাঁটিতে সক্ষম হওয়াও বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
এমনভাবে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার-_যাহাতে তাহারা পঁচিশ মাইল পথ 
চলিবার পরও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করিতে পারে । 

বিশেষ জ্রষ্টব্য 2 দা. ৩. 81. 0. বা 1910 99:৮109 11910171770 

07০:-এ সৈন্যদের নিয়লিখিতরূপ পোশাক পরিতে হয় ও সাজ-সরঞ্জামীদি বহন 

করিতে হয় 

4555] 01৩৮ 

পোশাক ওজন 
ট্রাউজার ১ পা. ৪ আউক্দ 
সার্ট ১৫ আ.. 

গেঞ্জি ও আগ্ীরওয়্যার ৪ আ. 
বুট ও ফিতা ৪ পা. ১ আ. 

মোজা! এক জোড়। € আ. 

স্টল হেলমেট +ক্যামোফ্রেজের জাল ২ পা. ৮ আ. 

্রেঞ্চ খোঁড়ার যন্ত্র ( এনট্রেঞ্চিং টুল ) ৫ পা, 
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পোশাক ওজন 

জলপুর্ণ বোতল (1011 %69: 00601) ৩ পা. ১৩ আ.. 

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাণ্ডেজ ৩ আ'. 

ওয়েবিং ইকুইপমেন্ট , 
(প্যাক এবং স্বাভারস্তাক ছাড়া ) ৪ পা. 

এমারজেন্সি রেসন্ ৯ আ. 

জল শোধন করিবার সরঞ্জাম, মশ। 

প্রতিরোধকারী ক্রীম এবং পরিচয় চাকৃতি ৪ আ. 

২৩ পা, ১০ আ.. 

£8৪801% 07091-এর সহিত মেসটিন+ক্যাপ কমফর্টার+ গ্রাউণ্ড সিট+ 

একজোড়া অতিরিক্ত মোজা+হাজিফ (77080 1০ ) সেলাইয়ের সাজ- 

সরঞ্তাম, তোয়ালে, ফালতু আগারওয়্যার, গেঞ্জি, জারসি, খালি হাভারশ্তাক, 

ক্যান্িসের জুতা, চিরুনি, ফালতু লেণ্, মগ, দড়ি ইত্যাদি (ইহাদের ওজন ১০ 
পাউও্ড ) যোগ করিলে ইহাকে 7৮619 0:07 বলা হয়। ব্যাটল্ অর্ডারের সহিত 

কম্বল ও বালিশ, বর্ধাতি, বুদ্সার্ট, ট্রাউজার ইত্যাদি (ওজন ১৩ পাউওড ) যোগ 
করিলে উহাকে মার্টিং অর্ডার (81970101779 0:67) বলা হয়। পুরো 

1, ৪. &[. 0.-এর সাজ-সরঞ্জাম ও পোশাকের মোট ওজন ৪৬ পা. ১০ আ.। 

পদাতিক বাহিনীর ( সেক্সনের ) প্রতিষ্ঠান ও অস্ত্রশস্ত্র 

(১) সেকৃসন কম্যাগ্ডার পদমর্যাদায় নায়ক | অস্ত্রস্টেন, ৯৬টি ৯ এম. এম. 

গুলী, ২টি স্টেন-ম্যাগাজিন, ২টি ৩৬ নং গ্রেনেড | ইহা ছাড়া একটি কম্পাস, 

একটি তার কাটার যন্ত্র, একটি ছুইসল্, একটি মানচিত্র ও একটি নোট বই তাহার 

সঙ্গে থাকে । ং 

(২) পাঁচ জন রাইফেল্ ম্যান ইহারা পদমর্যাদায় সেপাই। প্রত্যেকে একটি 

রাইফেল, *একটি বেয়নেট, পঞ্চাশটি করিয়া গুলী, একটি করিয়া [7110 

ম্যাগাজিন ও দুইটি করিয়া হাও গ্রেনেড লইয়া থাকেন। . 

(৩) বোমার--পদমর্যাদায় সেপাই। অস্ত্র তে. ঘা, রাইফেল ও বেয়নেট। গুলী 

৫০টি, ব্যালাস্টিক গুলী ৮টি, ১টি ডিস্চারজার কাপ, ৪টি রাইফেল গ্রেনেড, 
টি ৭৭ নং গ্রেনেড । 
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(8) 14110 01001) 2110. পদমর্ধাদায় নায়ক। অন্ত্র-স্টেন বা 

রাইফেল, গুলী ৯৬টি 11, 1. বা ৫০টি ৩০৩, 1410 ম্যাগাজিন ২টি, 

স্টেন ম্যাগাজিন ৬টি, হও গ্রেনেড ৭৭নং ১টি, ১টি ৩৬নং গ্রেনেড । 

(৫) 1110 1 পামর্যাদায় সেপাই। অর্ত্--1,140, শ্পেয়ার পার্ট 
ওয়ালেট, ৫টি 1,110 ম্যাগ্যাজিন, ১টি হাণ্ড গ্রেনেড । 

(৬) 15140 2 পাদমধীদায় সেপাই। অন্ত্র--রাইফেল, বেয়নেট--গুলী 

৫০টি, 1410 ম্যাগাজিন ৬টি, ৩৬নং গ্রেনেড ১টি, ১টি ফালতু ব্যারেল এবং 
১টি ইউটিলিটি পাঁউচ। 

(৭) রাইফেল ম্যান (1107) _পাদমর্যাদায় সিপাই। অন্ত্র-রাইফেল 
বেয়নেট, গুলী ৫০টি, [110 ম্যাগাজিন ৭টি, ৩৬নং গ্রেনেড ১টি। 

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সেক্সনের অস্ত্র, গোলাগুলী কম্যা্িং 

অফিসারের নির্দেশমত অদল-বদল হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে প্লেটুন ল্ল..- 
এর অস্ত্র (গুলী, মর্টার গৌলা ও বোমা ) সেকৃসনের লোকদের বহন করিতে 

হয়। 



অন্তরাশিক্ষা 
উ৩৪2০12 11851700708 

অস্ত্র শিক্ষা দিবার পদ্ধতি ( 71৩0১০৭ ০: 770800০0028 ) 2 প্রত্যেক 

শিক্ষকের শিক্ষা দিবার কতকগুলি পদ্ধতি জানা অপরিহার্য । ইহা না 

জানিয়া শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষায় ক্রটি থাকিয়া! যাওয়ার সম্ভাবনা এবং 

শিক্ষককেও অনেক সময় উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িতে হয়। শিক্ষা দিবার 
প্রণালী সঠিক ভাবে জানা থাকিলে আধিকারিকগণেরও শিক্ষা পদ্ধতি 

পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়। শিক্ষায় সফল পাইতে হইলে শিক্ষকগণের 
নিয্ললিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জানা আবন্তক এবং সৈন্যদের শিক্ষাদদানকালে 

শিক্ষকের ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষার্থী সম্পূর্ণরূপে পাঠটি না 
বুঝিলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার নিজের ও সৈন্যবাহিনীর বীচন-মরণ সমস্তা | স্কুলে 
বা কলেজে শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের! এই বলিয়া সাত্বনা লাভ করিতে পারেন 
যে, তাহার শিখান পাঠের কিছুটা অন্তত ছাত্ররা শিখিয়াছে। কিন্তু সৈম্তদের 

শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষকের দেখিতে হইবে যে, তাহার দেওয়া শিক্ষা শিক্ষার্থী 
সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। অজ্ঞতা হেতু কোন সৈম্তের যুদ্ধক্ষেত্রে 

মৃত্যু হইলে সে মৃত্যুর জন্য তাহার শিক্ষকরাই দায়ী । এজন্য শিক্ষককে সব 
সময় মনে রাখিতে হইবে-_ 

(১) প্রতি শ্রিক্ষকের প্রথমেই জানা উচিত শিক্ষার পাঠটির উদ্দেস্ত কি। 
( 09৮ 19 01৪ 001906 01 06 19880), )। 

(২) পাঠটি সম্পূর্ণরূপে ও সুষ্টুভাবে দেওয়ার জন্য শিক্ষককে পূর্বে ই পাঠটি 
তৈয়ারী করিতে হয় । (71) 198800) 10086 06 7079109%790. 0:029]7, )। 

(৩) পাঠটি ঠিকভাবে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে পারা চাই। (গুণ:5 
[0090 09 [0:0০ 628109177188101) 01 000০ 199900১ )। 

(৪) শিক্ষার্থীদেরও এই পাঠ গ্রহণ করার ভন প্রস্তত থাকা প্রয়োজন । 
(ঘ১629 22096 109 70:07997 ₹9091061010 06 0116 198801) 70 611৪ ৪/00.6065.) | 

(৫) পাঠটি ছাত্রদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইবে । (1000679 20959 

109 9851702196100, 0: 076 19950). )। 
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উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখার সহজ ল্ৃত্র হইল ইংরাজী 0৮1১ 
শবটি। 

0)- 00)9০% 

1১ 10267092501010 

দা) _ল 10181097771 98102) 

1 ল 809০910৮102) 

/& লল 4$58102001956101) 

যথাষথভাবে অন্ত্রসম্বন্ধীয় ক্লাস লওয়ার পদ্ধতি-_ 

(১) ক্লাসকে 19009: করা । 

(২) পূর্বে শেখান কোন পাঠ যাহার সহিত বর্তমান পাঠের বিশেষ সম্বন্ধ 

আছে সেই সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক 
প্রাগ বিধান কার্য সম্পন্ন করা । 

(৩) এই পাঠের উদ্দেশ কি অতি সংক্ষেপে তাহা বলা । 

(৪) এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! কি সেই সম্বন্ধে বিশদভাঘে আলোচনা 
করা৷ 

(৫) পাঠটিকে কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষ1 দেওয়া হইবে তাহ। জানান 

এবং প্রত্যেকটি ভাগ প্রথমে নিজে করিয়া দেখান ও ছাত্রদের হাতে-কলমে 

শিক্ষা! দেওয়। । নু 

(৬) পাঠ সম্পূর্ণ হইলে ছাত্রদের প্রশ্ন করিবার স্থযোগ দিতে হইবে, যাহাতে 
তাহারা আপন-আপন সংশয় নিরসন করিতে পারে । 

ভারতীয় সৈগ্তবাহিনীর সাধারণ [7.8796০ঃগণ উর্দু ভাষায় উপরোক্ত 
নির্দেশ দেন ; ষথা__ 

(১) নুরু সুরুকা কাম্। 
(২) দোহরাই। 

(৩) মুন্া। 

(8) আমবায়ান। 

(৫) হিচ্মা। 

(৬) খোলাসা 
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ল্লাইস্কেল 
[107৩ 

রাইফেল ও রাইফেলের গুলীর বৈশিষ্ট্য 

কে 0810:9690 9208]] ঠা? বলা হয় । 0811102%699. অর্থাং 

ইহার নলের ভিতরকার ব্যাস এইরূপ যে, ইহার ভিতর হইতে গুলী 
বাহির হইবার সময় গুলী ও নলের মধ্যে কোন ফীক থাকে না। এইজন্য ইহা 
হইতে গুলী বধিত হইলে গুলী নিভূলভাবে লক্ষ্যে পৌছায় । 3778]] 4.-এর 
অর্থ এই যে, এই অস্ত্রের ব্যাস এক ইঞ্চি হইতে কম। ইহাকে রাইফেল বলা হয় 
কারণ, ইহার নলের মধ্যে রাইফ্রিং (70117£-) বা গোল খাঁজ কাঁটা আছে__ 
যাহার জন্য ইহার মধ্যে হইতে গুলী বাহির হইবার সময় গুলীটি ঘুরিতে থাকে । 

ঘুরিতে ঘুরিতে যায় বলিয়া 
গুলীর পাল্লা ও ছিদ্র করিবার 

ক্ষমতা খুব বাড়িয়া যায়। 

এইজন্ত রাইফেলের গুলী 
যেখানে ঢোকে, সেখানে খুব 
ছোট একটি গর্ভ হয় কিন্তু 

রাইফেলের নলের ভিতরের দৃশ্য যেখান হইতে গুলীটি বাহির 

হয় সেখানে অনেক বড় এবং ছ্যাতরানে গর্ত হয়। 

ভারতে যে 10716 1887759 বা দুর পাল্লার রাইফেল ব্যবহার করা হয়, 

তাহাকে '80১ রাইফেল বলা হয় ) কারণ, ইহার নলের ব্যাস 303 ইঞ্চি। লক্ষ্য 
ঠিক আছে কিনা দেখার জন্ অল্প পাল্লার আর এক প্রকার রাইফেলও ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । ইহাকে "22 রাইফেল বল! ইয়। "803 রাইফেলের নলের 

ভিতরে পাঁচটি খাজ আছে এবং "22 রাইফেলের নলের ভিতর ছুইটি খ'জ স্বাছে। 

ভারতীয় সৈম্বাহিনীতে সাধারণতঃ নিয়লিখিত মার্ধা-এর রাইফেল ব্যবহৃত 

হইয়! থাকে | যেমন-_ 
0.1 71111] 

০, 4711 1 

০. % ধা (29 8389) 
 গুলিশবাহিনীতে ০. 8 78692 14 রাইফেল ব্যবহার করা হয় 
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1০. 1 7 হয রাইফেলের বৈশিষ্ট্য £ ই হার সঙ্গিনসহ ওজন ৬ পা. 
১১২ আউন্ল। [1096 2) 10019, নামক সরকারী সামরিক পুস্তিকায় ইহার 

ওজন দেখান হইয়াছে ৯ পা. ১১২ আউন্স। 

বেয়নেট্ ছাড়া ইহার ওজন ৮ পা. ১০২ আউন্স । ইহা লম্বায় ৩ ফুট ৮২ ইঞ্চি 
বেয়নেট লাগানো অবস্থায় ইহার দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। বেয়নেটু লম্বায় 

১ ফুট ৫ ইঞ্চি। বেয়নেটের ফল! লম্বায় ১ ফুট, ইহার হাতল ৫ ইঞ্চি । 
ইহার কার্যকরী পাল্লা (6:9০৮1৮০ 18709 ) ৩০০ গজ । এই পাল্লার ভিতর 

ইহার গুলীর গতিপথ সমতল বা চ্যাপ টা (88 ৮৯39০৮০ঠয) এবং ইহার গতিবেগ 

খুব বেশী। এই রাইফেলে লক্ষ্য স্থির করার জন্য 00]. 8181/৮এ ণ্য” আছে। 

1৭০. 4 711 ] রাইফেল £ আমেরিকান সৈন্যের! পূর্বে ইহা ব্যবহার 
করিত। ইহাতে ট্যাঙ্ক-বিধবংসী বোম ছুড়িবার বন্দোবস্ত আছে এবং ইহা দ্বারা 
খুব “ুক্ভাবে লক্ষ্য ভেদ করা যায়। ইহাতে লক্ষ্য স্থির করার জন্য দুরবীক্ষণ বা 
টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হয় এবং 78]. ৪1916-এ একটি গোল গর্ত ব! 

4100976879 1019 ব্যবহার কর] হয় । ইহার ওজন বেয়নেট সহিত ৯ পা, ৮ 

আউন্মা। এক-নল! দুরবীক্ষণ যন্ত্-সহ (বাইনোকুলার নহে ) ১১ পা. ৪ আউন্স 
এবং যুদ্ধে কার্যকরী পাল্লা এক হাজার গজ ([ঞ্চিতো 10 10019, 190? 

নামক সানরিক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য )। 

[০ 4 741 2 এই রাইফেল দ্বারা সাধারণত; মিনিটে ৬টি গুলী ছোড়া 
বাইতে পারে এবং তাড়াতাড়ি গুলী ছুড়িলে মিনিটে দশ হইতে পনরটি গুলী 
ছোড়া যায়। ইহাদের ম্যাগাজিনে অর্থাৎ গুলী রাখিবার জায়গায় একসাথে দশটি 
গুলী ভরা যায়। চেম্বারে একটি গুলী আলাদাভাবে ভরিলে সব সমেত 

একসঙ্গে এগারটি গুলী রাইফেলে থাকিতে পারে । 

নল হইতে বাহির হইবার সময় এই জাতীয় রাইফেলের গুলীর বেগ (02219 

₹্০1০0:6) প্রতি সেকেণ্ডে ২,৪৪০ ফুট এবং ইহার 7০:9 বা নলের ভিতরকার 

ব্যান *৩০১" হইতে *৩০৩"। প্রয়োজন মত রাইফেলকে হাতাহাতি যুদ্ধে 

ব্যবহারকারী অস্ত্র হিসাবেও (0. ৫. 3. বা 01086 08০৪%76৩: 39৮19-598100) 

ব্যবহার করা যায়। 

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, "৩০৩ রাইফেলের নলের মুখে 1 ঘা গুলীর 
বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৪৪০ ফুট এবং ইহার ঘূর্ণন ২৯৫০ পাক । ১ সেকেণ্ডের মধ্যে 
গুলীর গতিবেগ প্রায় ১৩৫০ ফুটে নামিয়া আসে এবং প্রথম সেকেণ্ডে এই গুলীটি 
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৬৯০ গজ দুরত্ব অতিক্রম করে। দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ইহা আরও ৪০০ গজ 

এবং তৃতীয় সৈকেণ্ডে আরও ৩০০ গজ অতিক্রম করে। 
গুলীর উড়নের সময় গুলীর ঘূর্ণন ইহাকে খুব বেশী অটলতা৷ দান করে । এই 

ঘূর্ণন সেকেণ্ডে প্রায় ১০৭, করিয়া কমিয়। আসে । (00160 39:1099 

০০:20], ২০. 858, 16, 001. 0. 1). 3%759:5 2700]৩ দ্রষ্টব্য | )। 

গুলী উপরের দিকে ছু'ড়িলে ইহা ৯২০০ ফুট অবধি উপরে উঠে। এই দুরত্ব 
অতিক্রম করিতে ইহার ১৭ সেকেওড সময় লাগে । এ স্থান হইতে মাটিতে নামিতে 

গুলীর ৪৫ সেকেও্ড সময় লাগে । কিন্তু গুলীর আবর্তন শেষ অবধি বজায় থাকে । 

মাটিতে পড়ার সময় গুলীর পিছন দিকটি আগে পড়ে । 
রাইফেলের 7398667) 20709 অর্থাৎ ধে স্থানে ৩৪ সংখ্যক গুলী পড়ে, 

তাহার ক্ষেত্র 

(১) হাতে ভর রাখিয়! গুলী করিলে-_-৬ই গজ » ৭২ গজ । 

(২) তেপায়া হইতে গুলী করিলে--৩২ গজ * ৫২ গজ | 

যদি রাইফেল হইতে গুলী ছুড়িবার সময় উহার নলের মধ্যে তেল থাকে এবং 
বেয়নেট চড়াইয়া গুলী ছোড়া হয়, তাহা হইলে ১০০ গজে গুলীটি লাফাইয়া 
লক্ষ্য বিন্দু হইতে ১০" উপরে যায়। 

চা [900গগণ  বৈও 8 শে রাইফেল ব্যবহার করিয়া থাকে | 
ইছার ওজন ৭ পাউও্ড এবং দৈর্ঘ্য ৩ ফুট & ইঞ্চি। 

রাইফেলে 1১%৮6]9 ৪891) ৩০০ গজ এবং ট্ব০. 17416 ]া-র ৪1676 ২০০ 

হইতে ২০০০ গজ এবং ০. 4 117, 1-এ ২০০ গজ হইতে ১৬০০ গজ । 

*৩০৩ রাইফেলের গুলীর পাল্ল। ৩৪০০ গজ এবং "২২ রাইফেলের গুলীর পাল্লা 

১৭৬০ গজ । 

বেয়নেট্ € 855 ০155£ ) 

০.1 11. ] খাপের সহিত ওজন-_+ ১ পা. ৯ আউদ্দ-_দৈর্ধ্য ১ ফু. ৫ ই. 
খাপ ছাড়া ১ --১ পা ১৮৮55৮2৮১55 

০.1 ধু. যা খাপের সহিত , -- ১ পা. - ১কু১৬ » 
ই ০. 4 ধার. খাপের সহিত ,, --১২ আউন্স - চনহ 

| থাপ ছাড়া ১ -_- ৮ আউন্স টি 2) 

2০. 5 ৫. খাপের সহিত ১ -- ১ পাউগু নিন ৮ 

্ খাপ ছাড়া ১ --১০ আউন্স উর রব 
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'৩০৩ ও '২২ রাইফেলের মধ্যে তফাত-_ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 
(৫) 

(৬) 

(9) 

(৮) 

*৩০৩-এর নলের ভিতরকার ব্যাস *৩০৩", '২২-র "২২”। 

*৩০৩-এর ম্যাগাজিনে প্ল্যাটফর্ম ও ভা স্প্রিং আছে; "২২-এর 

ম্যাগাজিনে ইহা নাই। 

*২২-এর নলের ভিতর ছুইটি খাজ আছে; *৩০৩-এর নলের ভিতর 

পাচটি খাজ আছে। 
*৩০৩-এর 93650601) '২২-র 93625০007 অপেক্ষা অনেক বড়। 

*২২-এর ফায়ারিং পিন খোলা যায়, কিন্তু *৩০৩-এর ফায়ারিং পিন 

খোলা যায় না। 

'২২-এর ফায়ারিং পিনগুলির পিছনে একটু পাশ ঘেধিয়া আঘাত 
করে। *৩০৩-এর ফায়ারিং পিন একেবারে ঠিক গুলীর পিছনের 

মধ্যস্থলে আঘাত করে, কারণ ইহা! 73০1৮ 1,6%এ-এর ঠিক মধ্যস্থলে, 

থাকে। 

*৩০৩-কে [91] 01:0051 দিয় পরিষার করা হয় কিন্তু '২২-কে সরু 

দণ্ড দ্বার পরিফার কর! হয়। 

'২২-এর নল পরিষ্কার করিতে ৪" ৯৮" ইঞ্চি চিন্দি ব্যবহার করা হয়। 
*৩০৩-এর নল পরিষ্কার করিবার জন্ত ৪" ১৫২" ইঞ্চি চিন্দি ব্যবহৃত হয় 

("২২-এর গুলী দূ. বা (00-855561705 ) এক বাজে ১০০টি 

থাকে এবং ইহার ১০০টির ওজন ১২ আউন্স )। প্রতিটি *৩০৩ গুলীর 

ওজন প্রায় ১ আউন্স। 

গুলীর আকৃতি ও প্রকাতি_ 
*৩০৩ 788-এ যে গুলী ব্যবহার কর! হয়, তাহাকে 11810 ৬]] গুলী 

বলা হয়। 

এই গুলীর খোলটি নিরেট টানা পিতলের তৈয়ারী। ইহার পিছনে একটি 

গোল উচু বেড় আছে। এই বেড়টি গুলীটিকে বন্দুকের ঘরে ঠিক গায় গায় 
আটকাইয়! রাখে এবং এইটি ধরিয়াই 5৮:8৮: খোলটিকে টানিয়া বাহির 

করে। ইহার মধ্যে পিছন দিকে মুছু বিক্ষোরক (140দা 48য105159 )-এর 

অনেকগুলি ছোট ছোট কাঠি থাকে । মুছু বিস্ফোরক হইতেছে সেইরূপ বিস্ফোরক-_ 
যাহার বিস্ফোরণ হইলে সর্বনিষ্ন প্রতিবন্ধ যেদিকে গ্যাস সেইদিকে বাহির হয়। 
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অতি বিস্ফোরকের ( 15) [1০8 ) বিস্ফোরণ হইলে গ্যাস সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রতিবন্ধ ফাটাইয়! বাহির হয়। গুলীর খোলের সামনের দিকে 
ছুঁচোল! এক টুকরো সীসা থাকে । এই সীসাটির চারিদিকে তামা বা 
নিকেলের পাতল! পাত দিয়া আবুত থাকে । এই সীসার টুকরাটি ছু'চলো 

গুলীর সোল 

গুলীর চিত্র 

করার উদ্দেশ্ত এই যে, ইহা সহজেই বায়ুর প্রতিবন্ধ ভেদ করিয়া প্রবল 
বেগে ছুটিয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে লক্ষ্যন্থল ভেদ করার ক্ষমতাও 
অনেক বাড়িয়া যায়। ইহা! গুলীটিকে বছু দূরে ষাইতেও সাহায্য করে। গুলীর 
খাপটি নলের ঘরে চাপিয়া বসিয়া থাকায় গুলীর ভিতর বিস্ফোরণ হইলে 
সম্ুখস্ত সীসার টুকরাটি প্রবল বেগে নলের ভিতর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নলমুখ 
দিয়া বাহির হইয়া যায়। গুলীর বিস্ফোরণ হইলে এই বিস্ফোরণের চাপ 
প্রথম ছুই গ1'5-এ প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় ২০ টন হয়; বিস্ফোরণের 
সময়ে পলের মধ্যে চাপ বুদ্ধির হার হয় প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০১০০০ টন। 
এইজন্তই ৮19টি ছোড়া হইলে পিছনদিকে খুব জোর আঘাত করে। (এক 
£%5-এক সেকেণ্ডের ১০ হাজার ভাগের এক ভাগ ) 



া08201ধ [8 াবাবি 7] ঘা) 16? 

গুলীর পিছনে ঠিক মধ্যস্থলে পাতলা তামার পাত (0৪৮) থাকে-যাহার 
উপর [12108 1৮-টি জোরে আঘাত দিয়া অগ্নিশ্ফুলিল প্রস্তুত করে। এই 

আগুনই বিস্ফোরক কাঠিগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটায় 

গুলীর দিল নর শক্ত করিয়া খোলের মধ্যে বসান 
থাকে । 

ভারতীয় সৈম্তবাহিনীর লোকেরা (যাহার! অন্ত কোনও বিশেষ অস্ত্র হাতিয়ার 

রূপে পায় না তাহার! ) সকলেই রাইফেল ব্যবহার করে। আমাদের দেশের 
যায় গরীব দেশে যেখানে লোকসংখ্যা খুব বেশী এবং সীমান্ত খুব বড়, অন্ত 
হিসাবে রাইফেলই খুব উপযোগী । অবশ্ত রাইফেল স্বয়ংক্রিয় হইলে অস্ত্র 
হিসাবে আরও উপযোগী হইত । 

রাইফেল ও 1.710-র গুলীর ভেদ করিবার ক্ষমতা 
ইস্পাতের পাঁতে-_ ২" -_দাবধানের জন্য রাখা উচিত ১" 

পাথরের টুকরা বা বজরীতে-_ ৬৮. টা ৯ 

চুন-স্থরকির গাঁথা দেওয়ালে-_ ১৪৮ »_ 2 উঠি 

খড়ি মাটিতে__- ১৫” ্ ২২? 

বালির বস্তায় ১৮ -_ ্ ১. ২৭? 

মাটিতে-_ 8০. -_ না ১ ৬০৮ 

কাঠের তক্তায় (শক্ত কাঠ) ৩৮ 777৯ এ. ৫ 

এ'টেলে মাটিতে-_ ৬০” »__ রঃ রঃ ১০৪ 

শুকনো ঘাসের চাপড়া_ ৮০" -_ ৭. ১২০? 

নিন নার ারিসূগারা ররর রজত 

ঘনত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহাও ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে । সুতরাং ইহা অপেক্ষা 
ঘনত্ব বেশী রাখ! উচিত। (868 73019%019: 77. ০.0), ঘুত200, 

10. ৪. 0. 1. 0., 7.8. 0.-এর পুভ্তক ড51676179 ৪৬০0 [019 
196701998 ) 

'১৯ গুলী--২৫ গজ হইতে ৪২% কংক্রীট 

১২" বালির সপ 

৯" ইম্পাতের পাত ভোদ করিতে পারে। 
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রাইফেল খোল! ও জোড়ার পদ্ধতি বা 982710585০৫ 

রাইফেল খেলার পদ্ধতি ঃ প্রথমে রাইফেলটি নিরাপত্তার জন্ত পর্যবেক্ষণ 
করার পর বাম হাতে রাইফেলটি ভারসাম্য স্থলে (7০76 01 138197০6) ধর এবং 

ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা সেফ.টি ক্যাচ. সামনের দিকে ঠেলিয়। দাও | পরে 

বোণ্ট লিভার-নব, তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলে ধরিয়া বোণ্ট লিভারটি উপরে তুলিয়! 
সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দিকে টান। বোঁণ্ট হেড.টি চার্জার গাইডের ব্রিজ পার হইয়া 
বোণ্ট ওয়েতে আটকাইয়! যাইবে । এখন তর্জনী বাঁকাইয়া হকের মত করিয়া 

বোণ্ট হেডটি ধর ও বোল্ট হেডটিকে জোরে টানিয়া ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে 

ঘোরাও। বোল্ট হেড বোণ্টওয়ের এক লাইনে আসিলে ইহার উপর তর্জনীটি 

লম্বা ভাবে রাখিয়া পুরো বোণ্টটি টানিয়া বাহির কর এবং ইহা! কোন পরিফার 
জায়গায় বা নিজের পকেটে রাখ । 

এইবার ম্যাগাজিনটি খোলার জন্য ম্যাগাজিন স্প্রিং তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়া 
চাপিয়া অন্ত হাতের আঙ্গুলগুলি দিয়! ধরিয়! ম্যাগাজিনটি বাহিরের দিকে টানিয়। 
বাহির কর। এইবার রাইফেলটি মাটিতে রাখিয়া ম্যাগাজিনটি বাম হাতে 
ধর। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর অগ্রভাগ ম্যাগাজিন প্ল্যাটফর্মের 

উপর রাখিয়। প্ল্যাটফর্মটি নীচে দাবাও ও সামনে ঠেলো। প্লাটফর্মটি ম্য।গাঁজিন 

হইতে বাহির হইয়া পড়িবে । এইবার প্ল্যাটফর্মট টানিলেই ইহার সহিত 
দম শ্পিংটও বাহির হইয়া আসিবে । 

সাধারণতঃ রাইফেলে বোণ্ট এবং ম্যাগাজিনই খোলা হইয়া! থাকে । অবশ্থ 

আর্মারারগণ রাইফেলটি আরও ছোট ছোট অংশে খুলিতে পারে ও খুলিয়া 
থাকে । 

রাইফেল জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি £ ম্যাগাজিনের নম্বর ও রাইফেলের 
নম্বর মিলাইয়া দেখ। ম্যাগাজিনটির মধ্যে ' স্প্রিয়ের সহিত প্র্যাটফর্মটির 

অপেক্ষাকৃত সরু অংশটি চাপিয়া ঢোকাও । এতটা চাপ দাও যাহাতে প্ল্যাটফর্মটির 

মোটা অংশটিও ম্যাগাজিনের মধ্যে ঢুকিয়। যায় । এইবার ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মের 
উপরূকার চাপ কমাইয় যাও যতক্ষণ না প্ল্যাটফর্মটি অন্থভূমিক (7১071507051 ) 
হয়। এইবার ম্যাগাজিনটি ম্যাগাজিন রাখিবার খাজে বসাও। ম্যাগাজিনের 
চওড়া দিক ট্রিগার গার্ডের দিকে থাকিবে। এইবার চাপ দাও। কটু করিয়া একটি 
আওয়াজ করিয়া ম্যাগাজিনটি ্বস্থানে আ্াটিয়া বসিবে। 
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এইবার বোণ্টটি বাহির কর । বোল্টহেডের প্যাচ ঘড়ির কাটার বিপরীত 
দিকে ঘুরাইয়! আট । মনে রাখিবে যে, আটা যেন খুব বেশী জোরে না হয়। 
বোণ্টহেড ও বোণ্টওয়ে এক লাইনে রাখ এবং ককিং পিস বোণ্টের নীচের 
দিকের স্ট ঈল লাগের (108 ) সহিত এক লাইনে রাখ। সেফটি ক্যাচ সামনে 
ঠেলিয়া দিয়া বোপ্টওয়ের ভিতর দিয়া বোণ্টটি সামনে ঠেলিয়া দাও । বোণ্টহেড 
চার্জার গাইড ব্রিজের নিকট পৌছিলে বোণ্টহেডটির উপর বুড়ো আঙ্গুল রাখিয়া 
ঘড়ির কাটার .দিকে চাঁপিরা ঘোরাও। কটু করিয়া আওয়াজ দিয়া বোণ্টটি 
নিজের জায়গায় বসিয়া যাইবে । এইবার বোল্ট পুরো সামনে ঠেলিয়া দিয়া 
বোপ্টলিভার নীচে নামাইয়! দাও । এবার টিগারটি টান। টিগারে দুইটি টাঁন 
আছে। বোণ্ট-লিভারের উপর মধ্যমা ও অনামিকা চাপিয়া ধরিয়া তর্জনী দিয়া 
সেফটি ক্যাচটি পিছনে টান। 

০. 4&' 1 ] রাইফেল হইলে বোল্ট ঢুকাইবার সময় বোণ্ট হেড.টিকে 
নীচে টিপিয়৷ নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে বোণ্টাটকে পুরো সামনে ঠেলিয়া 
দিতে হয়। 

রাইফেলে যদি বেয়নেট ও ন্লিংগ লাগান থাকে, তাহা হইলে আগে বেয়নেট 
ও পরে স্লিংগ খুলিয়া তবে ম্যাগাজিন ও বোণ্ট খোলা উচিত। বোণ্ট লাগানর 
পব ল্গিংগ লাগাইয়া তবে বেরনেট চড়ান উচিত। 

০. | টার 7] রাইফেলে বেয়নেট খুলিতে বেয়নেটের হাতলের স্টাড 
বা বোতামকে বুড়ো আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া হাতের হাতল ও অন্ত আঙ্ষুলগুলি 

দির বেয়নেটটি উপরে তুলিতে হয়। তাহা হইলেই বেয়নেটটি খুলিয়া যায়। 
এইবার বেয়নেট খাপ হইতে খুলিয়া ফেলিতে হয়। . 

০. এ 217 1 (0%0%0181) ) রাইফেলের বেয়নেট খুলিতে হইলে 

বেয়নেটের রিটেনিং ক্যাচ চাপিয়! ধরিয়া বেয়নেটটিকে বাদিকে $ ভাগ 

ঘুরাইরা তাহার পর টানিয়৷ তুণিতে হয়। 

বেয়নেট লাগাইবার জন্য 1২০. 1 [ঠা [ায রাইফেলে সোর্ডবার ওয়ে- 

সোর্ডবারের উপর বসাইয়া এবং রিংটি বেয়নেট "বাসের উপর বসাইয়া চাপিয়া 
দিলেই কট্ করিয়া বেয়নেট বসিয়া যায় । 

1০. & ঠা 7 রাইফেলটি যেভাবে খোলা হইয়াছিল সেইভাবে বসাইয়৷ 
ডানদিকে ₹$ ভাগ ঘুরাইতে হয় । 

মনে রাখিতে হইবে যে, বোল্টের নম্বর এবং রাইফেলের নম্বর এক না৷ হইলে 
19 
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ঠিক মত গুলী ছোড়া যা না। এইজন্ত বোপ্ট লাগাইবার পূর্বে বোল্টের নম্বর 
ও রাইফেলের নঘ্বর মিলাইয়া লওয়া অবশ্-কর্তব্য। 

যদি বোন্ট লিভার পুরোপুরি নীচে না থাকাকালীন বা সেফটি ক্যাচ, 

পুরোপুরি সামনে না থাকাকালীন ট্রিগার টেপা হয়, তাহা হইলে রাইফেল 
“হাফ-কক্? হইয়া বায়। তখন আর ট্্রগারও টানা যায় না বা ব্রিচও খোলা 

যায় না। এইরূপ ঘটনা! ঘটিলে ককিং পিসটিকে আঙ্ুলে ধরিয়া পুরো পিছনে 

টানিয়। “ফুল কক' করিয়া লইতে হয়। 
* যদ্দি বোণ্ট লিভার পুরোপুরি নীচে না৷ থাকাকালীন তা ট্রগার 

টেপা হয়, তাহ! হইলে এই দুইটির মধ্যে একটি ঘটন! অবশ্তই ঘটিবে-_ 
(ক) ককিং পিসের স্টাড বোণ্টের ছুইটি খাঁজের ভিতরস্থ ডিভিসনাল 

স্টাডের ঘোরাল কোণে ধাক্কা দিয়া আপন! আপনি ব্রিচের কাছে আসিয়া 

সায়া বসিবে ; ইহাতে বোল্টটি ডানদিকে ঘুরিয়া গির। ব্রিচটি বন্ধ করিয়া দিবে । 

(খ) ককিং পিসের উপরকার স্টাড সরাসরি ডিভিসনাল স্টাডকে 

ধাক্কা দিবে এবং এইভাবে স্ট্রাইকারের অগ্রগতিকে বাধা দিবে । যদি এই সময় 

বোণ্ট লিভারটিকে হাত দিয়া পুরোপুরি বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে 

সমস্ত কার্ষকরী অংশই 10090 হইয়। যাইবে । কারণ, এই অবস্থায় ১6৪:-এর 

নাক হাফ-বোল্টের সঠিত আটকাইয়া থাকিবে; আবার অন্যদিকে ককিং 

পিসের স্টাড লং গ্রভের (লম্বা খাজের ) আধা-আধি আগাইয়া যাইবে । 

ইহার ফলে ট্রগারও টানা যাইবে না এবং ব্রিচও খোলা যাইবে না। ইহাকে 

'হাঁফ-কক্* বল! হয়। এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত ককিং পিস্টিকে 

আঙ্গুল দিয়া সজোরে পিছনে টানিয় “ফুল কক? (£91] 00০) করিরা 

লইতে হইবে । 
যদি সেফটি ক্যাচ. পুরোপুরি সামনে না দিয়া ট্রগার টানা যায়, তাহা 

হইলে লকিং বোণ্ট আংশিকভাবে ফরওয়ার্ড লকিং রিসেসে আটকাইয়া থাকিবে 

এবং ককিং পিসটি একটু পিছনে হটিয়া থাকিবে । এই অবস্থায় ট্রগার 

টানিলে সিয়ারের নাক ককিং পিন্কে পিছনে ঠেলিয়া দিবে এবং তাহার পর 

সিয়ারটি ফুল বেণ্টের নীচে গিয়া পড়িবে , তখন ককিং পিসটি মেন শ্প্রিংয়ের 

ধান্ধায় সামনে আগাইয়া যাইবে । এখন, সেফটি ক্যাচ, সামনে ঠেলিয়া দিলে 
ককিং পিস্ যতক্ষণ না সিয়ারের নাক হাফ বেণ্টের সহিত আটকাইয়া৷ হাফ-কক্ 

সুষ্টি করে ততক্ষণ আগাইয়া যাইবে । 
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পাল্লা লাগান বা 9810৮ 5৩৮0:08-- 
পাল্প! লাগাইবার জন্ ব্যাক সাইট লিফের উপরকার মার্কা আর ল্লাইডের 

মার্কা একত্রে মিলাইতে হয়। 
1০. 1 1] বা রাইফেলের ব্যাক সাইট লিফে ২০০ হইতে ২০০০ গজ 

মার্কা করা থাকে । থাম্ব পিনটি বুড়া আন্ুলে চাপিয়া ধরিয়া ল্লাইডটি ওঠান- 
নামান হইয়া থাকে । মার্কা ছুইটি মিলিলে চ০৮. চ1)96]টি ঘুরাইয়া পাল্লা 

সাটিয়া বসাইতে হয় । ০০, 13961 ঘড়ির কাটার মত ( বামদিকে ) ঘুরাইলে 
পাল্লা বাড়ে। 

০, 4! 111 রাইফেলে ২০০ হইতে ১৬০০ গজ পাল্ল। থাকে ও ইহার 

13800 9101) 15987-এর 40000501709 5019 ঘড়ির কাটার মত ঘুরাইরা 

(বাম দিকে ) পাল্লা বাড়ান হয়| 

রাইফেলের হেফাজণ, যত্ব ও পরিষ্কার ব1 11517005158) (0575 

280. (015520188- 

রাইফেলের হেফাজত করা এবং ঠিকমত যত্ব লইয়া ইহা পরিষ্কার কর! 

প্রত্যেক সৈনিকের অবপ্ত কর্তব্য। হুদ্ধক্ষেত্রে রাইফেলই সৈম্তদের একমাত্র বন্ধু। 
এই বন্ধুটির সন্বন্ধে একথা বলা খুবই সমীচীন-_“যাকে রাখ সেই রাখে ।৮ 

রাইফেল ব্যবহার করিতে হইলে এ কথা জান! দরকার যে, রাইফেলের 
কার্ধকারিতা নির্ভর করে__ 

(১) রাইফেলের প্রতি যত এবং 
(২) রাইফেল ব্যবহারকারীর দক্ষতার উপর 1 » 
রাইফেল এই ভাবে নিগ্সিত যে, ইহা যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ধাক্কা সহ করিরা 

সৈম্তকে রক্ষা করিতে পারে । কিন্তু রাইফেলের যত্বের অবহেলা করিলে তাহার 
ফল সৈম্ঠদের অবগ্তই এবং অবিলম্বে পাইতে হয়। এইজন্ত প্রত্যহ রাইফেল সাফ 
কর] ও রাইফেলের যত্ লওয়া সৈশুদের অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত । 

116 পরিষ্কার করিবার জন্য 7011-0):0060), চেম্বার ক্লিনিং স্টিক, চিন্দি, 

তেল এবং এক টুকরো স্াকড়ার প্রয়োজন হয়। নলের ভিতর মরিচা পড়িয়া 

থাকিলে তাহ! সাফ করিবার জন্ঠ সৈন্টের! আধিকারিকের আদেশ লইয়া ওয়্যার 

গজ ব্যবহার করিতে পারে। যদি চেম্বার ক্লিনিং স্টিক না পাওয়া যায় তাহা 

হইলে এক ফুট লম্বা এক টুকরা কাঠকে কাটিরা ইহ! তৈয়ারি করিয়া লওরা 
বাইতে পারে । কাঠটি এইভাবে গোল করিয়া কাটিতে হয়-_-যাহাতে ইহার একটি 
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ংশ 06-এর নলের গুলীর ঘরে ঠিক মতন বসিতে পারে। কাঠিটির 

এঁদিকটি এমনভাবে চিরিয়া রাখিতে হয় যাহাতে ইহার ভিতর দিয়া চিন্দির 
টুকরো আটকাইয়! টুকরোটিকে কাঠের গায়ে জড়াইয়া রাখা যায়। রাইফেল 
সাফ করিবার সময় চেম্বার ক্লিনিং স্টিক দিয়! গুলীর ঘরটি সাফ করিলে 

বোল্ট চালাইতে খুব সুবিধা হয়, কারণ গুলীর ফাঁকা খোলের 78750506107) 

সহজ হয়। 

চেম্বার বা গুলীর ঘরটি চিন্দি দিয়া ভালভাবে সাফ. করার পর 7306 02) 
খুলিয়া [90]1-0710001) ও তেলের বোতল বাহির কর। রাইফেলটি পূর্ববণিত 

উপায়ে খুলিয়া ফেল। ৪১৫২” চিন্রি 7১111-01)709981-এর মধ্যকার ফাঁসে পাট 

করিয়া ঢোকাও । 7011-0):955]॥টির উপর দিয়া ছুইটি আঙ্গুল টানিয়৷ রসিটিতে 

কোন ময়লা বা খণজ থাকিলে সেটি দূর কর। একটু জোরে 13.11-007700811টি 
টানিয়া দেখ ইহা শক্ত আছে কি না । রাইফেলের নলের মুখ নীচু করিয়া বোণ্ট- 
ওয়ের মধ্য দিয়! 1১911-01)1006)।-এর 181) নলের মধ্যে ঢোকাও | নলের 

মুখ দিয়া ৮০1810টি বাহির হইয়া আপিলে */9191,এর পিছনে রসিটি হাতে 

জড়াইয়া ধরিয়া তাহ! এক টানে বাহির কর। এই সময় রাইফেলটির বাটের ০০ 

মাটিতে. থাকিবে (১৭৪ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। বার বার এইভাবে 7৮0]] 

6111007-টি টান--যতক্ষণ না রাইফেলের নল পরিষফার হয়। যাহাতে 1১০]]- 

61100£))-এর দড়ি নলের গায়ে ঘষিয়া না বাহির হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখ ! 

নলের গায়ে 1১011-0:901)-এর দড়ি বার বার ঘষ! লাগিলে নলের মুখ ক্ষ 

পাইয়া (070 681 হাট করিবে । 

এইবার নলের মুখটি চোখের কাছে আনিরা৷ নলের মধ্যকার খাজগুলি ভাল 

ভাবে নিরীক্ষণ কর। পরে নলের মুখ কোন সাদা জিনিসের দিকে রাখিয়: 

[3:98০)-এর ' দিক হইতে নলের ভিতরকার খাজগুলি পরীক্ষা করিয়। দেখ 

তাহার মধ্যে কোন কাটা, 110011778, মরিচা বা 80199 আছে কি না। 

(ক) মরিচা থাকিলে 7১011-0170041. টানিলে চিন্দিতে খয়েরী রং-এর 

দাগ পড়িবে। 

(খ) নলের মধ্যে কাটা (0৮) থাকিলে তাহ! একটা কালো লাইনের মত 
দেখা যাইবে । 

(গ) 89189 থাকিলে সেটা নলের মধ্যে একটা কালে! ছোপের মত 
'দেখাইবে। 
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(ঘ) [001108-কে দেখা যাইবে ইতন্ততঃ ছড়ান কতকগুলি দাগ বা 

ছোপের মত। এই দাগ বা ছোপপগুলি থাকিবে নলের মুখের দিকে খণজগুলির 
মধ্যে । 

*২১ রাইফেল সাফ করার জন্য 019%011) 1০৫ নামক সরু লোহার ডাগ্ডা 

ব্যবহার করা হয়। এই ডাগ্াটির ডগায় পাতিল! চিন্দি ব্যবহার করা হয়। 

এই লোহার ডাগাটি ২২ রাইফেলের মুখের দিক হইতে ঢোকান হয় । যদি 

ডাগ্ডাটির সহিত নলের মুখের দিকে লোহার সহিত বার বার ঘষা লাগে, তাহা 
হইলে রাইফেলের নলের মুখ, ঘণ্টার মত চওড়া (8911-71006) ) হইয়া যায়। 

ইনা হইছে সাবধান হইবে। 
গুলী ছেখড়ার পর রাইফেল সাফ করিতে হইলে জলের ব্যবহার করিতে 

হয়। গুলী ছুঁড়িলে নলের ভিতর 00:10 জমা হয়। ইহাকে [00111)0 

বলে। নলের ভিতর এই £01108 বা ময়লা থাকিলে সেট! মরিচায় পরিণত হয় । 
এই [00110 বা গ্যাস জলে দ্রবণীয়। ফুটন্ত জলই সবচেয়ে উপযোগী । অন্যথায় 
ঠাণ্ডা জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে । চেম্বারের দিক হইতে চোগার দ্বারা 
( সি16] ) পাঁচ হইতে ছয় পাইণ্ট ফুটন্ত জল ঢাঁপ। লক্ষ্য কর, 1390 51817 

10%7টি গরম হইয়াছে কি না। ইহার পর সাধারণভাবে 7৪]1-01001, বার 

বার টানো। জল ঠাণ্ডা হইলে আরও অধিক পরিমাণে জল টালিতে হয়। 
তারপর 7১011-070781) টানো। যতক্ষণ না চোঙাটি ও চেম্বারটি সম্পূর্ণ 

পরিফীর হয় ততক্ষণ এই সাফাই-এর কাজ চালাইয়া ষাও। 
নল ঠাণ্ডা হইলে ৪”১৫ ১২” পরিমিত তেলে ভেজানেো! চিনি 1011 

ঢ:০071)-তে লাগাইয়া! নলের ভিতর তেল লাগাও । পরে রাইফেলের বাহিরের 
লোহার অংশে হান্কাভাবে তেল দাও । কাঁঠের উপর যেন তেল ন৷ লাগে। 

প্রত্যেক খাজ ও গ্যাস 775৮9 তেল লাগাইবার পূর্বে ভালভাঁবে সাফ করো । 

এইজন্য ছোট কাঠি, পালক প্রভৃতি ব্যবহার কর! যাইতে পারে। বোণ্ট হইতে 
ময়লা! সাফ করিয়া ইহার উপরও হান্কাভাবে তেল লাগাও । বড় ও ছোট 0970. 
9:০০৮৪-এ এবং 1/%0%0%০৮এর চারিধারে যেন তেল লাগে। ষেজায়গায় 

বাতাসে খুব ধুলাবালি থাকে সেখানে তেল লাগাইবে না। 
এর পর ম্যাগাজিনের বাহিরের দিকে এবং ম্যাগাজিন প্লাটফর্মে বাহির 

হইতে হাক্কাভাবে তেল দাও। প্রত্যেকদিন ম্যাগাজিন খোলার দরকার হয় না! 
বেয়নেটের ফলাতেও হাক্কাভাবে স্তাকড়া দিয়া তেল দিতে হয়। 
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মরিচার জন্য অথবা পুরানো নলের 8'001176-এর জন্য যদি 129 68099 

ব্যবহার করিতে হয়, তাহা! হইলে 7111-070001-তে 179 ৪৪০০০-এর জন্য যে 

ফাস আছে (চিত্র দেখ) তাহার মধ্যে 129 £%0৪৪-এর মাঝামাঝি অবধি 
পুরিয়া ৪-এর মত করিয়া শক্তভাবে জড়াইয়া লও । আঙ্গুল দিয়! উপরটি সমান 

করিয়। লও এবং 170 6৪,0০০-এ একটু তেল দাও। পরে 0011-0):0001, 

দিয়া নল সাফ কর। 

গুলী ছু'ড়িবার পর নলের ভিতরটা কয়েক দিন ঘামে । এইজন্য গুলী ছোঁড়ার 
পর কয়েকদিন ধরিয়া রোজ নলটি সাফ করা উচিত। 

কাঠের অংশগুলি স্তাকড়া দিয়া সাফ করিয়া তাহার উপর হাঁক্কাভাবে তিসির 
তেল দেওয়া যাইতে পারে। কাঠের অংশ ছাড়া তেল যেন লোহার অংশে 
নালাগে। তেল দেওয়ার পর রাইফেল ছুই তিন ঘণ্টা ছায়ায় রাখার পর কাঠ 
মৃছিয়া৷ ফেলা দরকার । 

গুলী ছৌঁড়ার পূর্বে রাইফেল সাফ করিবে, কিন্তু নলগুলির ঘর, গ্যাস- 
17081, বোল্ট ও ম্যাগাজিনের উপর তেল দিবে না। 

বে-ভাবে রাইফেল খোলা হয় তাহার নিপরীত ক্রমে ইহা জুড়িতে হয় । 
রাইফেল সাফ করিয়া 1011-61)7:079)0 ঠিকভাবে জড়াও ৷ (চিত্র দেখ )। 

300৮ 0৪]-এর গর্তে তেলের বোতলের মুখটা আগে ঢোকাও এবং পরে 
]9011-)0081)-র 9181৮এর গর্তে তেল দিয়া বাকি 1)011-61)70980) তেলের 

বোতলের গতে ঢোকাও । 1306৮ 6787) বন্ধ কর। 

রাইফেল কখনও গাছ, দেওয়াল প্রভৃতিতে হেলান দিয়! রাখিবে না ) দরকার 
হইলে ইহাকে মাটির উপর শোয়াইয়া রাখিবে। রাইফেল রাখার 1788৫] 

থাকিলে তাহা ব্যবহার করাই প্রশস্ত। 

স্থদক্ষ লক্ষ্যভেদের বুনিয়াদী মূলনীতি বা৷ 8581০ 7:8555)0518 ০৫ 
0০০০৫ 91১০০০৪-- 

দক্ষতার সহিত লক্ষ্যভেদ করিতে হইলে কতকগুলি বুনিয়াদী মূলনীতি 
অনুসরণ করা অবশ্ঠ-প্রয়োজন। অবশ্য একথা নিশ্চিত করিয়! বল! যায় না যে, 

এই মূলনীতিগুলির অনুসরণ করিয়া গুলী ছু'ড়িলে সর্বদাই অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদ 
করা সম্ভব হইবে। কিন্তু একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে ষে, দক্ষতার 
সহিত গুলী চালনা শিক্ষা করিতে এই মৃলনীতিগুলি অনুসরণ করা অপরিহার্য 
মূলনীতিগুলি মনে রাখিতে ইংরাজী শব চা" খুবই সাহায্য করে। 
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(১) নম -01020৮- ভালভাবে 70816107. লইয়। দৃঢ়ভাবে রাইফেলটি 

ধরিতে শরেখা বুনিয়াদী মূলনীতির প্রথম নীতি। রাইফেলটি যাহাতে টিগার 
টানিবার সময় প্রস্তরখণ্ডের ন্তায় অকম্পিত অবস্থায় থাকে, সেইজন্য খুব 
দঢভাবে রাইফেলটি ধরা প্রয়োজন । 

(২) 4-8110108 অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করা বুনিয়াদী মূলনীতির দ্বিতীয় 
নীতি । লক্ষ্য ঠিকভাবে করিতে ন! শিখিলে লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব | 

(৩) 117 12067 07708010) বা টি গার টানা । 17010179 এবং লক্ষা 

স্থির রাখিয়া ঠিকভাবে টিগার টানিতে না শিখিলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়। 
ঠিকভাবে টি,গার টানিতে শেখাই বুনিয়াদী মূলনীতির তৃতীয় নীতি। 
[70101700, 4170179 এবং 1]116597 ০07১97%00--এই তিনটির সমন্বয় হইলে 

তবেই জোয়ান সুদক্ষ রাইফেল চালনাকারী হইবার আশা করিতে পারে। 
রাইফেল ধরার পদ্ধতি বা 15106 7১০৪100 2170. 17010-_ 

(১) মাটিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়। দেখিবে, দেহের নীচে পাথর, কাটা 
প্রভৃতি অস্বস্তিকর কিছু আছে কিনা । থাকিলে হাত দিয়া তাহা সারাইয়া 
ফেল। দেহের নীচে অন্বস্থিকর জিনিসগুলি থাকিলে মন লক্ষ্যবস্তুর উপর 

একাগ্রচিত্বে স্তস্ত হইতে পারিবে না এবং একাগ্রতা নষ্ট হইলে ঠিকভাবে 
লক্ষ্যের উপর গুলী কর] অসম্ভব | 

(২) মুখ ও বুক লক্ষ্যবস্তর দিকে রাখ । কোমর হইতে নীচের অংশ 

টারগেট ও বুকের লাইন হইতে বাম দিকে ৪৫৭ বীকাইয়া রাখ। 
(৩) দুই পাফাক করিয়া সম্পূর্ণ ছড়াইয়া৷ দাও । পায়ের গোড়ালি মাটির 

সংস্পর্শে থাকাই বাঞ্চনীয় । এই অবস্থায় ডান পা, বুক ও টারগেট একই লাইনে 
থাকিবে । 

(8) কনুই দুইটি কতটা দুরে রাখিলে রাইফেল অনায়াসে ঠিকভাবে পরা 

যাইতে পারিবে তাহা স্থির করার জন্য হাত ছুইটি জোড় করিয়া ডান গালের 
নীচে রাখিয়! মাথা ডান দিকে কাত. করিয়া দেখ, কোন অস্ুবিধা হইতেছে কিন] । 

(৫) এইবার বাম হাত দিয়া রাইফেলটির 2০10৮ ০£ 78]8006-এ ও ডান 

হাত দিয়া ৪08]1 ০£ ১৪ 1০০৮৮এ ধরিয়া রাইফেলটি তোল। এই অবস্থায় 

দুইটি কনুই ও বুকের মধ্যবিন্দু একটি শায়িত ত্রিকোণ স্যষ্টি করিবে এবং 
রাইফেল-এর নল. ও দুইটি হাত (10:6 80) ) সন্দুখে ১০০ গজ দূর হইতে 

দেখিলে একটি খাড়া ত্রিকোণের মত দেখাইবে । 
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(৬) বাম হাতের কাজ হইবে কেবলমাত্র রাইফেলের নলকে উপরে 
রাখিতে সাহায্য করা। বাম হাত দিয়! নলটি কখনই জোরে ধরিবে না। 
জোরে ধরিলে নলটি কীপার সম্ভাবনা খুব বেশী। অবশ্থ বাম হাত দিয়া রাইফেলটিকে 
আন্তে পিছনের দিকে টানিতে পার । রাঁইফেলটি থাঁকিবে বাম হাতের তালুর 
উপর- বুড়ো আঙ্গুল ও বাকি আঙ্গুল কয়টি [-এর মত নলের যথাক্রমে বাম ও 
ডান দিকে 73801518106 1):০69০৮০:-এর পাশে থাকিবে । 

(৭) ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল বামদিকে রাখিয়া ও মধ্যমা, অনামিকা ও 

কনিষ্ঠ! ডান দিকে রাখিয়া 91008]] 0£ 079 09৮৮এর উপর দিয়া সজোরে ধর। 

তর্জনী সোজাভাবে 72961 90৪70-এর বাহিরে লম্বালঘিভাবে রাখ । 

(৮) কাধের খাঁজে 138৮৮ 01৪৮-এর তিন-চতুর্থাংশ রাখ । কাঁধ ষেন 

09৮ 018৮কে পিছন হইতে সামনের দিকে চাপিয়া রাখে । কীধ টিল৷ ভাবে 
থাকিলে রাইফেলের 7390 77০] কাধের হাডে খুব জোরে আঘাত করিবে । 

(৯) এইবার তোমার গালটি হাক্কা ভাবে 73৮৮এর উপর উপরদিক হইতে 
রাখ । তোমার রাইফেল ধরার প্রণালী এইবার নিভূরল হইয়াছে । 

মনে রাখিবে_ 
(১) যদি দেখ যে, রাইফেলের 73০৮৮ কাধে ঠিকমত রাখার পর সহজভাবে 

তাহার উপর মাথ! রাখিয়া লক্ষ্য স্থির করিতে অস্বিধা হইতেছে, তাহা হইলে 
কোমরের নীচের ভাগ বামদিকে আরও তের্ছা করো । ইহাতেও সুবিধা না 

পাইলে রাইফেল বদল করিয়া ছোট বা বড়. 73০৮৮এর রাইফেল লও । 
রাইফেলের 730৮ তিন প্রকারের পাওয়া ষায়-__ছেটি, মাঝারি ও বড়। 

(২) 739৮৮এর উপর মাথা এমনভাবে রাখিবে যে, গুলী ছেড়ার সময় 
€/০০৮1:08-01906 বা আঙ্গুল মুখে না লাগে। মুখ পিছাইবার জন্য নল ও 
লক্ষ্যের লাইন ও দেহের লাইনের কোণ ছোট কর। মুখ খুব বেণী পিছনে হইলে 
এ কোণ বড় কর। 

(৩) রাইফেল স্থির রাখার জন্ত নিশ্বীস বন্ধের প্রয়োজন হয়। জোরে 
নিশ্বাস লওয়ার পর শ্বাস তিন-চতুর্থ ভাগ ছাড় ও যতক্ষণ গুলী ছোঁড়া না হয় দম 
বন্ধ করিয়া রাখ ।' অতি অল্প সময়ের জন্যই নিশ্বাস বন্ধ রাখা উচিত। 

রাইফেল ভরা ও খালি করার প্রণালী; রাইফেল 1০80 

করিবার পূর্বে গুলীসমূহ সাফ. করিয়া ঠিকমত ০87£৪-এ ভরিতে হয়। 
€.1)81097-এ ময়লা বা ধুলা জমা খুবই স্বাভাবিক | কারণ, চারজার-ক্লিপে 
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মরিচা নিবারণের জন্ত তৈলাক্ত কালো রং লাগান থাকে এবং এই তৈলাক্ত 

কালো রং-এ ধুলা জমা খুবই স্বাভাবিক। যদি এই ধুলা বা ময়লা গুলীর 
বেড়ের সঙ্গে রাইফেলের চেম্বারে প্রবেশ করে, তাহা হইলে গুলী ছোঁড়ার 

পর খালি কেস বাহির করার সময় গোলমাল হইতে পারে । 08759: ঠিকমত 

ভরা না থাকিলে 199017£-এর সময় অযথা বিলম্ব হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
বাম হাতে চারজার ক্লিপ্টি জোরে ধর । ডান হাতে গুলীসমূহ ধরিয়া সামনের 
দিকে ঠেলিয়া দাও, চারজার ক্লিপ ও গুলী আলাদা হইয়া যাইবে। 
গুলীসমূহ (7092)0 ) চিন্দি দিয়া ঘষিয়া সাফ. করিয়া লও (বিশেষ করিয়া 

রেড়গুলি )) কোন খারাপ গুলী থাকিলে তাহা বাদ দাও। পরে ক্লিপ টিও 
চিন্দি বা এক টুকরা ন্তাকড়া দিয়া ঘষিয়া সাফ. কর। একটি গুলী লইয়া 

চারজার ক্লিপের খাঁজের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া ইহার ঠিক মধ্যস্থলে লইয়া যাও। 
লক্ষ্য রাখিবে যে, গুলীটির বেড় ষেন ক্লিপটির তলায় সাটিয়া থাকে । এইবার 

আরও দুইটি গুলী চারজার ক্লিপের দুই দিক হইতে ঢুকাইয়া প্রথম গুলীর 

দ্ুইপাশে রাখিয়া দেখ-_-ষাহাতে এই দুইটি গুলীর বেড় মধ্যকার গুলীর বেড়ের 

উপরে থাকে । পরে আরও ছইটি গুলী লও এবং ক্লিপের ছুই দিক হইতে 

ঢুকাইয়া দ্বিতীয় দফায় ঢোকানো গুলী ছুইটির পাশে রাখো । শেষে ঢোকানো 

ঢইটি গুলীর বেড় দ্বিতীয় দফায় ঢোকান গুলীর বেড়ের নীচে থাকিবে। 

ঠিকমত চাঁরজার ক্লিপ. ভরা হইলে মাঝের গুলীর ও একেবারে পাঁশের দুইটি 
গুলীর বেড় চারজার ক্লিপের তলায় স্লাটিয়া থাকিবে এবং বাকী হুইটি গুলীর 

বেড চারজার ক্লিপের তলা হইতে একটু উপরে ও আগের তিনটি গুলীর 
বেডের উপরে থাকিবে । এইভাবে ছুইটি ক্লিপ ভরার পর রাইফেল 1081 কর 

সম্পূর্ণ হয়। 

7২165 1০50 করিবার প্রক্রিয়া 

বাম হাত দিয়! রাইফেলের 7১010 ০£ 0819706 ধরো । ডান হাতের বুড়ো 

আশ্গুল দিয়া 98£9% ০০০) সামনে হেলাইয়া দাও । ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও 
তর্জনী দিয়া 73016 ৮10) 11৮৪: ধরিয়া ইহা উপরে তুলিয়াই পিছনে টান। 
চারজারটি ব্রিজ চারজার গাইডে খাড়া করিয়া রাখিয়া বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর 
ডগা দিয়া.উপরের গুলীর মধ্যখানে নীচের দিকে চাপ দাঁও_-বতক্ষণ-না পাঁচটা 

গুলী ম্যাগাজিনে ঢুকিয়। ষায়। পরে প্রথম ক্লিপটি ঠেলিয়৷ ফেলিয়া দিয় দ্বিতীয় 
»ক্কিপটি হইতে আরও পচ গুলী পূর্বের মত ম্যাগাজিনে ভর। এইবার 
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[3০1টি সামনে ঠেলিয়৷ দাও ) ঠেলিয়! দিয়! 3016 11৮97 1010)-টি ডান দিকে 

নামাইয়া দাও । ইহা করিলে একটি গুলী চেম্বারে থাকিবে । ফলে, রাইফেলটি 
60৫19. হইয়া] থাকিবে এবং গুলী ছেড়ার £09)790157 (রাইফেলের টিপ.-কল) 

10৫1590 হইবে বা সীটিয়া বসিবে। এইবার 73০1৮ 13%৪-এর উপর তিনটি 

আঙ্গুল রাখিয়া তর্জনী দিয়া সেফটি ক্যাচ পিছন দিকে টানিয়া দাও । যদি 

দেখো ষে, ০1 সামনে ঠেলিলে গুলী “চেম্বারে ঢুকিতেছে না) তাহা হইলে 
7১০1৮টি পুরা পিছনে টানিয়া আবার সামনে লইয়া বাও। ইহাতেও গুলা 
চেম্বারে না গেলে আবার ০1৮টি পুরা পিছনে টান এবং ম্যাগাজিনের নীচে 
জোরে আঘাত কর এবং 7301৮টি সামনে ঠেলিয়া দাও। চেম্বারে গুলী না 

থাকিলে 10801775 অসম্পূর্ণ থাকিবে । 

[771090-এর জন্য 9995 06০1. আগের মত সামনে ঠেল এবং 73০01% বার- 

কয়েক আগু-পিছু চালনা কর। সব কয়টি গুলী বাহির হইয়া গেলে 7০1% সামনে 
ঠেলিয়া 73016 11৪7 1570 ডান দিকে নামাইয়া দাও। টিগারে দুইটি চাপ 
দাও এবং 997 ০৪,০০1 তর্জনী দিয়! পিছনে টানিয়া আনো । 

00১978128 10058821725 21,020 না করিয়! ম্যাগাজিনে সমস্ত গুলী 

ভরার নাম 00875106 10088852109 |173016 সামনে ঠেলিবার পূর্বে আঙ্গুল 

দিয়া শেষ গুলীটি ম্যাগাজিনের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়! ধীরে ধীরে 13০1৮-টি বন্ধ 
করিয়া দাও। যখন চেম্বারের মধ্যে গুলী রাখা বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়, 

অথচ ম্যাগাজিনে গুলী রাখা প্রয়োজন_-তখনই চার্জ ম্যাগাজিন করা৷ হয়। 
চার্জ ম্যাগাজিন 1980 করিতে হইলে 23০1 পুরো পিছনে টানিয়া আবার সামনে 
ঠেলিয়৷ দাও; তাহা হইলে চেম্বারে গুলী ঢুকিয়া পড়িবে । 

অন্ধকারে অথবা! কাঁদা বা ঘাসের মধ্যে সাধারণ ভাবে ৪11০ করিলে গুলী 

হারাইয়! যাইবার সম্ভাবনা । এইজন্য এই রকম সময়ে ও স্থানে ম্যাগাজিন-স্প্রি 

চাপিয়া ম্যাগাজিনটি বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে ধীরে ধীরে আঙ্গুল দিয়া 

ঠেলিয়া একটি একটি করিয়া গুলী বাহির করি লইতে হয়। 

রাইফেল ছেঁণড়ীর সময় যে বিপদ নিবারণী ব্যবস্থা আছে, তাহা হইল-_ 
(ক) 09%8 850879৪- এই (39%5 9508%])৪ এমনভাবে তৈয়ারী ষে, চেম্বারে 

গুলীর খোল ফাটিয়া গেলে বা 1০ 78০. হইলে যদি অতিরিক্ত গ্যাসের 
চাপ তৈয়ারী হয় তাহা হইলে সেই ফাল্তু ৪%৪টুকু ৪%৪-85097265 দিয়া 
বাহির হইয়া যায়। 
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(খ) 73016 এবং 00010700 71909 ছুইটির উপর একটি করিয়া ৪৮৪৫ 

এবং 001 ০০০৮ থাকে | এইগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে ব্রিচ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার 
পূর্বে গুলীর ফায়ারিং বন্ধ করার জন্য । 

লক্ষ্য, পাল্লা ও ফিগার টারগেট বা 4৯11221255 [585 220 

চা 828৩৮ 2 রাইফেলে লক্ষ্য স্থির করা ও মার্বেল খেলিতে গিয়া লক্ষা 

স্থির করার মধ্যে মূলনীতি-গত পার্থক্য.কিছুই নাই। যখন তোমরা একটি মার্বেল 

ছুড়িয়া অন্ত একটি মার্বেলকে মারিতে উদ্যত হও, তোমার তখনকার কার্যপ্রণালী 
বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে__ 

(১) তুমি নির্দিষ্ট মার্বেলটির দিকে মুখ করিয়া দাড়াও, 

(২) মার্বেলটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া একটি 11709 ০: 51816 বা দৃষ্টিরেখা 

টান, পু 

(৩) তোমার হাতের মার্বেলটি সেই দৃষ্টিরেখার উপরে আনিয়! মাংসপেশীর 
জোরে তাহা নির্দিষ্ট মার্বেলটির উপর নিক্ষেপ কর। গুলী ছুড়িবার সময়েও এ 

0৬৯০০)2/76 ০চ1খা হি ও 2106 310177 

০০৪০৭ £০926 512৮7 ০০5০ 114 

গুলী ছোড়ার লক্ষ্যন্থল 

একই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করা হয়। প্রথমে লক্ষ্যবস্তর দিকে সোজান্থৃজি 

মুখ কর। রাইফেলের সাইট খাড়া ( 2016) রাখ । ষে চোখ ব্যবহার 
করিবে না," তাহ বন্ধ কর (সাধারণতঃ বা চোখ )। 99০6 ৯151)৮এর 
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[0-এব কীধ দুইটি ষে রেখা যোগ করে তাহার কেন্ত্ (00676979 1১019 থাকিলে 

তাহার কেন্দ্র ), £০:0-51511এর ফলক এবং লক্ষ্যের মধ্যস্থল একটি দৃ্টিরেখার 

দ্বারা সংযুক্ত কর। তাহা হইলে তোমার লক্ষ্য নিভূল হইবে । 
যদিও আদর্শ লক্ষ্য প্রণালীর সুত্র যত সহজ, কার্যত এই স্ত্র-নি্দিষ্ট কাজ 

করা তত সহজ নয়। যদি তোমর! হাত লম্বা রাখিয়া চোখের সামনে 

তোমাদের বুড়ো আঙ্গুল ধর এবং একই সময় বুড়ো আঙ্গুলের নখ এবং দুরে 
অবস্থিত কোন লক্ষ্যবস্ত একাগ্রচিত্তে দেখিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে 
যে, ইহা অসম্ভব । যখন নখটি খুব ভালভাবে দেখিতে পাইবে, তখন লক্ষ্যবস্তটি 

আবছা! হইর! যাইবে এবং যখন লক্ষ্যবস্থটি পরিফারভাবে দেখিতে চেষ্টা করিবে 
তখন নখটি আবছা হইয়া যাইবে । 

০1 0)9 10901. 91511৮এর কেন্দ্র, 1০:০-516]1% এর ফল! ও লক্ষ্যের 

কেন্ত্র কেহ এক সঙ্গে সমান ভাবে দেখিতে পার না। যখন কেহ' 1079-9181)৮ 

এর ফলার দিকে বেখা মনোযোগ দিয়া লক্ষ্যের কেন্দ্র দেখিতে চেষ্টা করে, তখন 

/০:০-5101)0এর ফলা ৃষ্টিরেখার একটু উপরে উঠিয়া যায় এবং গুলী কেন্দ্র 

হইতে একটু উঁচুতে লাগে । আবার যদি লক্ষ্যের কেন্দ্রে বেশী মনোযোগ দেওয়া 
হয়, তাহা হইলে 10০- | ০০ 6086 915/1এর 
818))৮এর ফলা দৃষ্টিরেখার ০৯ কলার উপর 

৫ পা দুষ্টি কেন্দ্রীভূত 
একটু নীচে থাকা স্বাভাবিক । | রাশিয়া 

তাহা হইলে গুলী কেন্দ্র | 
হইতে একটু নীচে লাগিবে। 
একবার 1০:০-5181)6 ফলকে কেন্দ্রে দৃষ্টি 

দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং টে 

অন্যবার লক্ষ্যর কেন্দরস্থলে 

দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিয়া পরপর দৃষ্টির তারতম্য অনুসারে গুলীর লক্ষ্যভেদে বিদ্ন 

পাঁচটি গুলী ছুড়িলে দেখা যাইবে যে, তিনটি গুলী লক্ষ্যকেন্ত্র হইতে উপরে 

লাগিবে এবং দুইটি গুলী লক্ষ্যকেন্ত্র হইতে নীচে লাগিবে। 

এখন দেখিতে হুইবে, কোথায় দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিলে ক্ষতি কম হইবার 

সম্ভাবনা । আমাদের চক্ষুর বৈশিষ্ট্য এই ষে, ইহা স্বভাবতই দর্শনীর বস্তুর মধ্যস্থলে 
কেন্দ্রীভূত হয়। আমরা চক্ষুর এই স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যবহার করিয়া যদি দৃষ্টি 

£0:9-815116এর ফলায় কেন্দ্রীভূত করি, তাহা হইলে লক্ষ্যত্র্ হওয়ার সম্ভাবনা 
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খুবই কম। একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যের কেন্দ্রস্থল না দেখার দরুন গুলী এক ইঞ্চি উপরে 
বা নীচে লাগিতে পারে। কিন্তু যদি £০:9-918)৮ ফল! দৃষ্টিরেখার অতি অল্প 
উপরে বা নীচে থাকে, তাহা হইলে গুলী অনেক বেশী উপরে বা নীচে লাগিবে। 
চ9০1-8160% হইতে 2০:9-81217৮র দূরত্ব মাত্র ১৯" ইঞ্চি | যদি £0:8-5151)- 

এর ফলা দৃষ্টিরেখার ১/৫০% নীচে বা উপরে থাকে তাহা হইলে ৩০* গজ দূর 
হইতে গুলী করিলে সেই গুলী ১২" নীচে বা উপরে লাগিবে। এই সামান্য 

ভুলে গুলী লক্ষ্যকেন্ত্র হইতে এত বেশী দূরে পড়িতে পারে বলিয়াই আমাদের 
দৃষ্টি 1০:০-5181)0এর ফলায় কেন্দ্রীভূত করিয়া দৃষ্টিরেখা টানা উচিত। 

/১10৩7609 0701৩ থাকিলে ইহার কেন্দ্র হইতে £0:9-51817৮-এর ফলক 

ছু'ইর়া লক্ষ্যের কেন্দ্র অবধি দৃষ্টিরেখা টানা খুবই সহজ হয়। ঢা ০৫ 69 
10900. 9110 থাকিলে কি করিয়া লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করিতে হয় তাহ! চিত্রে 

দেখান হইয়াছে। 

1081৬ ০৫ শু (কাতের কোণ ) এবং গুলীর উপর তাহার প্রভাব £ 

বদি 5107 সম্পূর্ণ খাড়া না থাকে, তাহা হইলে গুলী নীচে এবং ষে দিকে 

51/1)৮-এ ঝোঁক আছে সেই দিকে যায়। 

91911751769 

গুলীর আঘাত স্থল 
কাতের কোণ পাল্লা পাশে নীচে 

১৫০০ ৩০০ গজ ৮” ১% 

৬০০ গজ ৩৫” ৫? 
এত ক 

চা: 1578৬ 2 এই ৮5:৪০৮গুলি মানুষের আকারের হয়। দীড়ান, 
বসা ও শায়িত অবস্থায় লোকদের যেরূপ দেখায়, এই 2986-89799গুলিও 
দেখিতে সেইরূপ নানা প্রকারের হয় । 
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[২৯:৪৩ বা পাল্লা! লাগানো!  লক্ষ্যপ্রণালী নিল হইলেও ঠিক পাল্লা না 
লাগান থাকিলে গুলী লক্ষ্যকেন্দ্রে লাগিতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
২০০ গজ দূর অবধি গুলীর গতি চেপ্টা হয়। পাল্লা ২০০ গজের উপর হইলে 

87৫৫1 
ললঙ কিজ্াতাী 

হত এ টু 
2 27858822555528828ই, 

এ শশা 

9৪4 49678 91911121852 

ছি ৪25 

[+০4০০০০৪৩ ৯*০৫--শ| 

1২196-এর 65185201017 

পূর্ববর্িত উপায়ে 79০৮-5151,6 1987-এ পাল্লা! বাড়াইতে হয়। ইহার কারণ 

এই যে, গুলী নলের মুখ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি 
ইহার উপর কাজ করে। এইজন্ত গুলীর উড়ন যত বেনী সময় লইবে (পাল্ল। দূর 
হইবে) মাধ্যাকর্ষণের টানে গুলী ততই বেশী নীচে পড়িবে। এইজন্য 
ধত বেশী দূরে গুলী ছু'ড়িতে হইবে রাইফেলের নলের মুখ গুলী ছেড়ার সময় 
জমির সহিত তত বেশী কোণ করিতে হইবে । ৪187 বাড়াইয়া লক্ষ্যের 
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ুত্রান্ুযায়ী লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, আপনা আপনি নলটির উত্তোলন 

প্রয়োক্জনানুষায়ী বাড়িয়। যাইবে । 

গুলী চালান বা [1802 ও. 55০85 একটি গুলী ঠিকভাবে 

চালানর জন্য প্রথম প্রথম রাইফেলের আয়াসহীন একরেখীকরণ ( 8/601009,016 

81101017019) করা অভ্যাস করিতে হয়। স্বভাবতঃ একরেখীকরণে 

অভ্যন্ত না হইলে রাইফেলের লক্ষ্য স্থির রাখা কষ্ট-সাধ্য হইবে। 

রাইফেলের 17010 বা ধরা ঠিক হওয়ার পর লক্ষ্য স্থির কর ও হাতের 

আঙ্গুলগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়! দাও । যদি দেখা যায় যে, রাইফেল তখনও লক্ষ্যে 
স্থির আছে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, তুমি আয়াসহীন একরেখীকরণে অভান্ত 

হইয়াছ। যদি লক্ষ্য বদলাইয়া যায়, তাহ। হইলে আয়াসহীন একরেখীকরণ 
শিক্ষার জন্য 9৮1০. ০৪৮-এর ব্যবহার করিবে । তৈয়ারী ৪6০ £9৪৮ও পাওয়া যায় 

এবং 5610] £98% তৈয়ারী করিয়। লওয়াও খুব সহজ | 

এই ৪6০/-7০৪৮ একটি শক্ত এবং সোজ! কাঠের টুকরা । ইহা! ভালভাবে 

জমিতে পৌতার পর যেন ১৮” জমির উপরে থাকে । এই ৪61৫179৪৮-এর 

উপরের দিকের অংশের ১২” পর্যস্ত স্তাকড়া দিয়! জড়াইয়া লও । 5611-708% 

শোয়া অবস্থায় গুলী করার সময় ষেন 91178 কড়ার ডান পাঁশে নলটি কেবলমাত্র 
ছু'ইয়া থারে। এইবার বাম হাতের আঙ্গুল শিথিল করিয়া দাও । দেখ নলটি 
১০1০1:-7০5 হইতে সরিরা যাইতেছে কিনা | ১৮:০৮-5৪৮ ঠিকমত ধরিতে অভ্যাস 

কর। ধর! ঠিকমত থাকিলে ও ধরা আলগা থাঁকিলে উভয় সময়েই নলটি ৩61০৮- 
79৪$কে হালকা ভাবে ছু'ইয়া থাকে ।* আয়াসহীন একরেখীকরণে অভ্যস্ত হইলে 
তখন ঠিকভাবে গুলী ছোঁড়ার অভ্যাস কর। প্রক্রিয়াটি এইরূপ হইবে_ 

(১) আরামদায়ক [১091610 গ্রহণ কর । 

(১) ঠিক পাল্লা লাগাও । 

(৩) ৭. 0. পরীক্ষা করিয়া দেখ বা ম্যাগাজিন সরাইয়! লইয়া টিগার 
টানার অভ্যাস ঠিক আছে কিনা অর্থাৎ চোখ, মগজ ও আদ্গুল 

একসাথে কাজ করিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখ (ইহাকে 
[)100067 £]) বলা হয় )। 

(৪) গুলী ব্যবহার না করিয়! 1,080-এর সময় করণীয় কাজ কর। 

(8) চোখ তাজ৷ করিবার জন্ঠ সবুজ ঘাস, পাতা, বা নিজের ছায়ার দিকে 
দেখ। ূ 
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€৬) নিজের দক্ষতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া 5৪০৮ 08৮) বুড়ো 

আঙ্কুল দিয়া সামনে ঠেলিয়! দাও। 

(৭) ঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত রাইফেল ধর (1010 )। 
(৮) মামুলিভাবে লক্ষ্য স্থির হইলেই 6586:-এ প্রথম চাপ দাও । 

(৯) জোরে নিশ্বাস লইয়া একটু ছাড়িয়া! আবার উহা! বন্ধ কর। 
€১০) লক্ষ্য একেবারে ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 6::289:-এ দ্বিতীয় চাপ 

দাও। 

€১১) গুলী কোথায় লাগিল বলিয়া মনে হইল (লক্ষ্যের কেন্দ্রের কোন্ 
দিকে ) তাহা বল। 

(১২) 738৮৮ কাধে রাখিয়াই আবার [9 1০৪90. করণ 

(১৩) আবার লক্ষ্য লও, পরে 8০৮ নীচে নামাও । 

“22 রাইফেল বা ০. 2 70. 1৬ রাইফেজ ছোড়। £ 

রাইফেল চালনা শিক্ষায় "22 রাইফেল ছোড়া শিক্ষার্থীদের আর *এক 
খাপ উপরে লইয়! যায়। ইহা ছুড়িতে কোন কষ্ট হয় না। ইহার 1০]. 00 
নাই। এই রাইফেলে গুলী ছোড়ায় অভ্যন্ত হইলে শিক্ষার্থীদের মনে আপন , 

দক্ষতার উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় । 22 রাইফেল কম 7৪০৪৪-এ ছোড়া হয়। 
11101956019 7906৪ বা কম £%০৪০-এর জন্য চারিদিকে অন্যান ৩০ 

গজ ফীকা৷ জায়গা! থাকা প্রয়োজন রাইফেলের নল হইতে ২৫ গজ দূরে 1:26 

রাখিতে হয়। 1ঃ৪৮ হইতে ৫ গজ পিছনে ৫%/৬" মোটা কংক্রিটের দেওয়াল 
বা ১২%/১৫" মোটা বালির বস্তার দেওয়াল রাখা উচিত। দেওয়াল আরও সরু 
হইলে ভাল । সাধারণ দেওয়াল ষেন কখনই ৬২” অপেক্ষা কম চওড়া না হয়। 
25 0০:0৮এ মাথার উপর টাদোয়া থাকিলে খুবই ভাল। 

পূর্বেই '22 ও :808 রাইফেলের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। 
গুলী ছোড়ার সময় কম রেজেৌ_ 
(১) ১৯১" ফুট টারগেট, বা 
(২) সা) 26 927৪9 অর্থাৎ ছোট ছোট পুতুল প্রভৃতির ব্যবহার করা 

হয় | 

কম রেঞ্জেও যেণী রেঞ্জের সর্বপ্রকার নিয়ম এবং নিরাপতাবিধি মানিয়! 

ভলিতে হয় । কোন জায়গায় রেঞ্জ-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম থাকিলে তাহা 

€ুলী ছোড়ার পূর্বে সর্ব প্রথম জানিয়া লওয়া কর্তব্য। 
- 
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'22 গুলী ছোড়ার সুবিধা_ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 
(৬) 

(৭) 

নৃতন শিক্ষার্থীদের গুলী চালনার তুলত্রান্তি ইহা হইতে জানা! যায় এবং 
তাহা দূর করা যায়| 

লক্ষ্য স্থির কর! এবং 1168০: টান! ঠিক হইতেছে কিনা তাহা জানা 
যায় এবং দোষ-ক্রুটি সংশোধন করা ষায়। 

এমন কি শিক্ষিত সৈম্তেরাও মাঝে মাঝে *২২ ছুঁড়িয়া নিজেদের দোষ- 

ক্রটি সংশোধন করিতে পারে । 

"২২ গুলীর মূল্য অপেক্ষারুত অনেক কম হওয়ায় ইহার ব্যবহার মিত- 
ব্যায়িতার পর্যায়ে পড়ে । 

ইহার জন্ত প্রয়োজনীয় রেঞ্জ তৈয়ারী করা সহজ ও ইহা অল্প ব্যয়-সাধ্য ৷ 
ছোট একটি দেওয়াল ৬২" ফুট আড়াল হিসাবে ব্যবহার করা চলে । 
ইহার 110]. 900. নাই বলিয়া গুলীচালক ইহা ছুড়িতে ভীত হয় না। 

কিন্তু ইহার কয়েকটি দোষও আছে । যথা-_ 

(১) 

(২) 
(৩) 

(৪) 

"২২ রাইফেল গুলীচালকের নিজের অস্ত্র না হওয়ায় সে ইহার কৃতিত্বের 
উপর বা নিজের গুলীচালনার দক্ষতার উপর নির্ভর করিতে 

পারে না। 

২২ রাইফেল-এঁ £-109177£ অভ্যাস করা যায় না। 

কম রেঞ্জে গুলী চালাইলে 5181, লাগান অভ্যাস করা যায় না। 
গুলীচালনা; কালে 73৮৮এর ধাক্কা না লাগায় শিক্ষা! বাস্তববাদী 

হয় না। 

"১২ গুলী ২৫ গজ দূর হইতে ৪২" কংক্রীট, ১২" বালি, ৯" ইম্পাতের পা 
ভেদ করিতে পারে। 

4£1070778 11210515090 06 51815 বা লক্ষ্য (২নং ) পার্স! বদলান 

ঠিকভাবে ধারণ, লক্ষ্য ও টি.গার টেপা সত্বেও ( ঘ/ ) গুলীর 21] 
লক্ষ্যকেন্দ্রে না লাগির়! যখন উপরে বা নীচে লাগে, তখন এই ই] বা 1158 
[80206 ০0 110050 লক্ষ্যকেন্দ্রে আনার জন্য নলের উচ্চতা কমাইতে বা বাড়াইতে 

হয়| উচ্চতা বা 61958510) কতটা বাড়াইলে গুলীর 147 কত পাল্লায় কতখানি 

* সরিবে তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকের সাহায্যে দেখান হইল । ইহা মনে রাখিলে নৃতন 
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গুলীচালকগণ সহজেই 1৪০ 918178এ পাল্লা বদলাইয়! ঠিকমত গুলী ছুড়িতে 
পারিবে । 

13901-818)7৮-এর পাল্লা ১০ গজ বাড়াইলে/কমাইলে 117য-এর উঠা/নামা+ 
টারগেটের দূরত্ব বা পাল্লা 

২০০ গজ ২ ফুট বা 
৩০০ গজ ১ ফুট বা ১২? 

৪০০ গজ ১২. ফুট বা ১৮" 
৫০০ গঁজ ২ ফুট বা ২৪" 

13901-91811৮এ ৫০ গজ পাল্লা! বদলাইলে 11]-এর উঠা/নামা_ 
২০০ গজ ৩" ইঞ্চি 
৩০০ গজ ৬ ১ 

৪০০ গজ ৯ 5১ 

৫০০ গাজ ১২ 5 

০-5161)৮এ ২০০ গজ পাল্লা বদলাইলে 117]-এর উঠা/নামা"_ 
২০০ গজ ১২” 
৩০০ গজ ২৪%/ 

৪০০ গাঁজ ৩৬% 

ছিঃ গজ 8৮? 

যখন 5817৮ বাড়ান বা কমান হয়, তখন অনুরূপভাবে রাইফেলের নলটিও 

ওঠা-নামা করে অর্থাৎ রাইফেলের নল ও জমির মধ্যকার কোণটি বাড়ে বা কমে। 
কোণের এই হীসবুদ্ধির জন্তাই গুলী উপরে ওঠে বা নীচে নামে। প্ররুতপক্ষে 

আসল 618%৪৮০০-তালিক হইতেছে মিনিট তালিকা । এই তালিকা নিয়ে 

51276 0 হইতে ১০০ গজ বাড়াইলে 618৮86107-এর কোপ ৩ মিনিট 
দেওয়া হইল-_ 

১ ১০০ 5 ২০০ 

০ 

১১ ৩০০ 5 ৪০০ 

৮ -:695.5 ৫০০ 

১) ৫০০ ৯) ৬০০ 

্ ৬০০ 9 ৭০০ 

১০. 953 ৮০০ 

৮ ৮৪০ 5৮ ৯০০ 
৯০৩ ১০০০ 

55 55 চি 

2 ঘর ০ ৫ ০০ ০০ ০০ ০০ 

চি ৮ 

55 
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ন16স8100-এর কোণ ১ মিনিট বাড়িলে/কমিলে গুলী প্রি ১০০ গজে 

লক্ষ্যের ১” উপরে/নীচে লাগিবে। 

নিয়ে উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত বিষয়গুলি বুঝান হইল-_ 
উদ্ধাহুরণ ১। ২০০ গজ হইতে গুলী ছোড়ার সময় 8161) ৪০০ গজ-এ 

ঘাড়ান হইল; গুলী কত উপরে উঠিবে ? 

২০০ গজ হইতে ৩০০ গজে ৪ মিনিট 

৩০০ গজ হইতে ৪০০ গজে ৪ মিনিট 

অতএব ২০০ গজ হইতে ৪০০ গজে 816ড6:০7, ৮ মিনিট বাড়িবে। 

১০০ গজে ১ মিনিটে 7] ১” ওঠে। 

২০০ ১» ১ % % ২ % 
২০০১ ৮ ১ ১ ২১৮৮-১৬” ওঠে। 

উদ্দাহরণ ২। ৪০০ গজ 515৮ লাগাইয়। ৪০০ গজ হইতে গুলী ছুড়িলে 
গুলীর 117] ৮” নীচে হইল। 51876 কত বাড়াইলে 211] ঠিক কেন্দ্রে 

আসিবে ? 
৪০০ গঁজে ৮” 

১০০ গজে ২' 

২৮ 2.5] উঠাইতে ২ মিনিট 919%86101) উঠাইতে হইবে । 

৪০০ গজ হইতে ৫০০ গজে 619%810. ৪ মিনিট হইবে। 

৪০০ গজ হইতে ৪৫০ গজে ০195%6102 ২ মিনিট হইবে । 

“১. 8101//-এ ৪৫০ গজ লাগাইয়া গুলী ছুড়িতে হইবে। 

হাওয়ার জঙ্্য লক্ষ্য বদল করা বা 4$17278 ০66 2০7 7100 

গুলী নলমুখ হইতে বাহির হওয়ার পর কেবলমাত্র পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই 
তাহার উপর কাজ করে, তাহা নহে । বাতাসও গুলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে 

এবং গুলীর উপর চাপ দিয়া তাহাকে লক্ষ্যবিন্ু হইতে সরাইয়৷ লইয়া! যায়। 
গুলীর উপর বাতাসের প্রভাব কতটা এবং কিরপ হইবে তাহা নির্ভর 
হরে”. 

(১) বাতাসের গতির দিকের উপর, 

(২) বাতাসের জোরের উপর, 

(৩) গুলীর পাল্লার উপর । 
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১। (ক) বাতাসের গতির দিক ও গুলীর উড়নের দিক একই রেখায় 

হইলে, গুলীর উড়নের উপর বাতাসের কোন প্রভাব থাকে না। 
(খ) গুলীর উড়ন ও বাতাসের গতি বদি সমকোণ সৃষ্টি করে, তাহা! 

হইলে গুলীর গতির উপর বাতাসের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। 

(গ) গুলীর গতি ও বাতাসের গতি কোনাকুনি হইলে অর্থাৎ তের্ছা 
হইলে গুলীর উপর বাতাসের প্রভাব আড়াআড়ি বাতাসের প্রভাবের অর্ধেক হয়। 

২। (ক) ২০০ গজ পাল্লায় মৃদ্ব বাতাসের কোন প্রভাব গুলীর উপর 
পড়ে না। 

(খ) বাতাস সতেজ হইলে তাহার প্রভাব গুলীর উপর পড়ে। 

(গ) প্রবল বাতাসে এই প্রভাব দ্বিগুণ হয়। 
বাতাসের গতি সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করার জন্য নিয়ের চিত্র দেখ । 

95141-6 ৬15 7166511৬410 «০ ৬6 57২০$5 44119 
বপা1,65 6521198 :12191-55 26২11080২ 2014069 ৮6314018. 

টাদমারির উপরিস্থিত পতাকার উপর বাতাসের গতির প্রভাব 

৩। পাল্লা ষত বেশী হইবে, গুলীর উড়নের উপর বাতাসের প্রভাবও তত ? 
বেণী হইবে। 

বাতাস বহিলেও যাহাতে গুলী লক্ষ্যকেন্দ্রে ঠিক মত লাগে, সেইজন্য গুলী 

ছোড়ার সময় লক্ষ্যকেন্দ্রে লক্ষ্য না করিয়া অন্ত এক লক্ষ্যবিন্দুতে লক্ষ্য স্থির 
করিতে হয়। 
মম 

১ম বিন্দু লক্ষ্যকেন্দ্রের ৬” পাশে 
২য় বিন্দু »৮ » ১৫” ৮ 
ওয় বিন্দু রর ০):১৪/ ৪ 
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বাতাস সতেজ হইলে এবং ইহার গতি গুলীর উড়নের সহিত সমকোণ স্থাটি 

করিলে, অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে বাতাস প্রবাহিত হইলে গুলীচালক বাতাসের 

গতির বিপরীত দিকে-_ 

২০০ গজ পাল্লায় ১ম লক্ষ্যবিন্দুতে লক্ষ্য স্থির করিবে । 
৩০০ 2 ১ বয় » 59 25 29 29 

৪০০ ৯ % ৩য় ১ 5১ 5) 25 99 

বিভিন্ন পাল্লায় লক্ষ্যবিন্দুতে লক্ষ্য স্থিগীক রণ 

প্রবল হাওয়ায় ২০০ 59 2 হয় ৯ 5) 55 5 

৩০৩ 99 ০ ৩য় ১ 99 ৮৮ 55 

৪০০ গুলী না করাই বাঞ্ছনীয়। 

মূ হাওয়ায় ২০০ গজ পাল্লায় লক্ষ্যকেন্ত্রে লক্ষ্য স্থির করিবে । 

৩০০ » %৮ ১মলক্ষ্যবিন্দুতে লক্ষ্য স্থির করিবে। 

৪০০ 2১ % ২য় ৯ 25 রে 2 9১ 

তের্ছা হাওয়ায় ২০ » ৯» লঙক্ষ্যকেন্দত্রে লক্ষ্য স্থির করিবে। 
৩০০ % % ১ম লক্ষ্যবিন্দুতে % 57 % | 

59 5 ত্য 59 ০৫ চি 5 | 
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£০:৩ টারগেটে--+১ম লক্ষ্যবিন্দু টারগেটের কোণ - 
& ২য় » » টারগেটের পাশে আর একটি টারগেট কল্পনা 

করিয়৷ তাহার মধ্যস্থল। 

ঃ ৩য় » » টারগেটের পাশে ছুইটি টারগেট কল্পনা করিয়া 

দ্বিতীয় টারগেটের মধ্যস্থল। 

ঠ 

200 3০9 পে 
৭89 94২95 +850$ 

ঢ18076 [978০৮ লক্ষ্য স্থিবীকরণ 

যদি আড়াআড়ি ভাবে প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ফিগার 

ীরগেটে_ 

২০ গজ পাল্লায় ১ম লক্ষ্যবি্ূতে লক্ষ্য স্থির করিতে হয় 
৩০০ ও ৪০০ 9 ৯ খ্ম় ৯ 2 5 ?? 5 

প্রবল হাওয়া, মৃছু হাওয়া ও তেরছা হাওয়ায় পূর্ববরণিতরূপে লক্ষা বদল 
করিতে হয়। 

চলত্ত টারগেটে গুলী করা! বা চ08 ও 7005108158৩ 

চলন্ত টারগেটে গুলী করার অনুক্রম-_ 

(১) প্রথমে টারগেটের কেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির কর। 

(২) টারগেটকে অনুসরণ কর। ইহার দ্বারা তুমি টারগেটের গতিবেগ 
বুঝিতে পারিবে | 
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(৩) টারগেটকে ছাড়াইয়া লক্ষ্য আগাইয়া লও__ইহা করিলে তুমি 
প্রয়োজনীয় অগ্রবতিত! (1689 ) পাইবে। 

(৪) 1:86: টেপো এবং রাইফেলের নলের গতি বজায় রাখ । 
(৫) গুলী ঠিক লাগিল কিনা বল। 

[1889৮ টেপার পূর্বে টারগেটকে ছাড়াইয়া লক্ষ্য কতটা আগাইয়া লইতে 

হইবে তাহার ছক্ নিয়ে দেওয়া হইল-_ 

টারগেটের গতি 

পাল্লা ঘণ্টায় ৪ মাইল ঘণ্টায় ৮ মাইল ঘণ্টায় ১২ মাইল ও ১৫ মাইল 
১০০ গাঁজ ৯/ ১৫ হাতি ২/৬/ 

২০০ ১ ১৬" ৩১” ৪৭ ৫9 

৩০০ ১, ২৫” ৪১০ ৭৩ ৯/৩/ 

৪০০ ৩৫” ৬১১” ১০৪ ১৪" 

টিগার টিপিবার পরও রাইফেলের নলের গতি কেন বজায় রাখিতে 
কয়? 

[:188৪ঃ টেপার সঙ্গে সঙ্গেই গুলী নলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায় না। 
১ সেকণ্ডের ১০ হাজার ভাগের এক ভাগকে ১ 719 বলিলে, 1889: টেপা ও 

গুলীর আওয়াজ গুলী চালকের কানে যাওয়ার মধ্যে যে সময় যায় তাহা হইল--_ 

(১) 3৮200779710. অর্থাৎ ৪৮৮16: গিয়। গুলীর 

ক্যাপকে আঘাত করিতে সময় লয় তি রর »* ৫৮ হুদা 

(২) 47270361010 09:100 অর্থাৎ ক্যাপ এবং এ 

ভিতরের বিশ্ফৌরক ফাটিবার সময় নত রে »*০ ২ হি 

(৩) 8879] 09700. অর্থাৎ নলের মধ্য দিয়া 

গুলী বাহির হইবার সময় ষ্ঠ ন ১০০১২ হাত 

(৪) 8৪০০1] ৪00. 7970: 79:1০0. অর্থাৎ গুলী ৃ 

আওয়াজ গুলী চালকের কানে যাওয়ার ও রাইফেলের 
153০/.-৮9৫, অনুভব করিতে সময় লাগে র ১০ ৯২ মুলত 

মোট--৯৪ [79 
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ষদি নলের চাল 61859: টেপার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা' 

হইলে গুলী নলমুখ হইতে বাহির হওয়ার সময় লক্ষ্যকেন্ত্রে রেখা হইতে 
পিছাইয়। পড়িবে । 

গুলী-মগ্ডলীর সিদ্ধাস্ত বা 10১৩০ ০ 0৪০ 

গুলী-মণ্ডলী বা &1:000 কি? দেখা যায় বে, কোন অতি-সুদক্ষ 
রাইফেল চালক টাদমারিতে (7896) গুলী নিক্ষেপ করিলেও তাহার 

সবকয়টি গুলী টাদমারির বা 8%৫০৮এর একটি ছিদ্র দিয়া কখনই বাহির হয় 
না। যদি গুলী-চালকের 17010106, 41701706 এবং 1.0. ঠিক থাকে, 

তাহা হইলেও কেন একই লক্ষ্যবিম্টূতে সব কয়টি “গুলী” লাগিবে না, তাহা 
জানিতে স্বভাবতঃই সকলে উৎসুক হইবেন। অনুসন্ধান করিলে আমবা 

নিয়লিখিত কারণগুলি দেখিতে পাই-_ 
(১) প্রত্যেকটি কার্তুজের খোলে ষে মৃছুবিস্ফোরক থাকে তাহার বিস্ফোরণের 

তারতম্যতা৷ ৷ 

(২) গুলী করার দরুন বস্টুকের নলে উষ্ণতার তারতম্যতা । 

(৩) রাইফেলের যাস্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | 
কার্তুজের ভিতর মৃছু বিশ্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটিলে সর্বদা গ্যাসের চাপ 

একেবারে নিভূলিভীবে এক হয় না। এইজন্য গুলীর উপর গ্যাসের চাপ অতি 
অল্পমাত্রায় কম-বেশী হওয়ার দরুন গুলী সর্বদা ঠিক লক্ষ্যবিন্দুতে পড়ে না। গুলী- 
চালনাকালে ব্যারেল: উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, ইহাতে ব্যারেলের মধ্যকার খাঁজের 
প্রসারণ ঘটে ।. গুলীর "নল হইতে নির্গমন-রেখায় এইজন্য অতি অল্লমাত্রায 

ব্যতিক্রম ঘটে । 

প্রতিবার গুলী ছুড়িলে গুলীটি ষখন নলের ভিতরকার খাঁজ দিয়া প্রচণ্ড- 

বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে নলমুখ দিয়া বাহির হয়, তখন নলটি লাফাইয়া ওঠে । এই 
লাফের দরুন নলমুখ উপর-নীচে ও ডাইনে-বামে নড়িয়া ষায়। আমরা সকলেই 

জানি যে, রাইফেলের কুঁদো! বা 38৮৮ কাঠের দ্বারা এবং ব্যারেল ও চেম্বার 
ইম্পাত দ্বারা নিগিত। এই দুইটি ভাগকে স্তর ও খাজের দ্বারা আটকাইয়া রাখা 
হয়। প্রতিবার চেম্বারে বিস্ফোরণ ঘটিলে ব্যারেলটি লাফানর পর একেবারে ঠিক 

একই বিন্দুতে ফিরিয়া আসেনা । অবশ্ঠ ব্যারেলের উপরে-নীচে ও ডাঁইনে- 

বামে লাফ কতট।! হইবে, তাহা প্রতি রাইফেল-চালকের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের উপর 
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নির্ভর করে। ডান কাধ হইতে গুলী করার সময় অনুভূমিক লাফটি বামদিকে 
হুয়। অবশ্ঠ ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা সরকারী রাইফেলে 
করা হয় £০29 ৪180৮এর ফলককে ব্যারেল-এর মধ্যবিদ্দু হইতে **২৩" ইঞ্চি বামে 
সারাইয় রাখিয়া। নলের উল্ল (লাফানো) রাইফেলের নলের অক্ষরেখা এবং গুলীর 

নির্গমন রেখার মধ্যে একটি কোণের স্থার্টি করে । এই কোণটির মান ১০ মিনিট 

অবধি হইতে পারে এবং এইজন্ত গুলী ১০০ গজ পাল্লায় ১০" ইঞ্চি পর্যন্ত উপরে বা 

নীচে লাগিতে পারে । নলটি ওঠা/নামার সময় যদি গুলী নলমুখ হইতে বাহির 

হয়, তাহা হইলে গুলী উপরে/নীচে যায়। যদি রাইফেলের নল কুঁদোয় বা. 
৬৮৮এ অনড়ভাবে স্ীটিয়া বসান হয়, তাহা হইলে এই উল্লম্ব ও অনুভূমিক 
লাফের পরিমাণ বেশী হইবে এবং গুলীর আঘাতের ত্রমশ্ন্যতা ব্যাহত হইবে। 
এইজন্যই কোন শক্ত অবলম্বনের উপর নল না রাখিয়া! হাতের তালুর উপর 
রাখিয়া ও কাধে 30০ রাখিয়। গুলী ছোড়ার বিধান আছে। 

ইহা ছাড়া একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক গুলীচালকের দক্ষতা 

এক প্রকার নহে | প্রত্যেক রাইফেল-চালকের চাদমারির উপর গুলী-মগণ্ডলীর 
ধর্ণচের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পাঁচটি গুলী পরপর ছুড়িলে কত ইঞ্চি 
'ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে পাঁচটি গুলী লাগিবে তাহা৷ সেই রাইফেল-চাঁলকের স্বাভাবিক 
গুলী-মগ্ডলীরবৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। পাল্লা যত বেশী হইবে এই গুলী- 

অগুলীর বৃত্তের ব্যাসও তত বড় হইবে । যথা-_- 

গুলী-মগ্ডলীর ক্ষমতা স্বাভাবিক গুলী-মগ্ডলীর বৃত্ত 
( 0:001017065 0890165 ) ( বি ০:772] 8129 ০01 6106 8:00) ) 

১০০ গজ হইতে ১৯৫ গজে, ৯০০ গজে, ৩০০ গজে, ৪০০ গজে, ৫০০ গজে 

চি ৮ ১২ ১৬% ২০/ 

১০০ গজ হইতে ৬" ১২ ১২৮ ১৮ ২৪% ৩০ 

১০০ গজ হইতে ৮" ২" ১৬ ২৪ ৩২ ৪০” 

১০০ গজ হইতে ১২৮ ৩” ২৪" ৩৬৪৮" 5 

স্বাভাবিক গুলী-মণ্ডলীর বৃত্তের: কেন্দ্রকে গুলীসমূহের 11887. 7১০36 0£ 
7050৮ ( 51-১7-) অর্থাৎ গুলীর আঘাতের মধ্যবিন্দু বলা হয়। - 

গুলী-মগ্ডলীর সিন্ধান্ত ঠিকমত জান! থাকিলে-_ 
(১) প্রত্যেক রাইফেল-চালকের স্বাভাবিক দক্ষতা স্পূর্ণনূপে ব্যবহার 

করিয়া লক্ষ্যবিন্দৃতে ঠিকভাবে আঘাত করা সম্ভব হয়। 
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(২) রাইফেল-চালক নিজেই বুঝিতে পারে যে, সে তাহার দক্ষতানুযায়ী 

ফল পাইতেছে কিনা, রাইফেলের দোষে গুলী লক্ষ্য-কেন্দ্র হইতে দুরে পড়িতেছে 

কি না । 00110510019 বা অধ্যবসায় সহকারে গুলী চালনার অর্থ রাইফেল- 

চালকের নিজস্ব গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন হইয়া 1... বা গুলীর মধ্যবিন্দুকে 

চাদমারির কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া । ইহা করিবার সময় তিনটি বিষয়ে সচেতন হওয়া 

'অবশ্ত-কর্তব্য-_ 

(১) নিজের গুলী-মগণ্ডলীর ক্ষমতা, 

(২) গুলীর মধ্যবিন্দু বা 1[..]. কোথায় স্থা্্র হইতেছে তাহা! অনুধাবন 

করা, 

(৩) যদি গুলীর মধ্যবিদ্দু বা 1... টাদমারির কেন্ত্র হইতে ভিন্ন জায়গায় 

সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে লক্ষ্যের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা । 
রাইফেলের 2076 611) ফলকের ও 10801 51816 [/-এর দোষে অনেক সময় 

[70141700, 45100170% ও ঘা" 0. ঠিক রাখিয়া গুলী করিলেও গুলীর মধ্যবিদ্দু 

টাদমারির লক্ষ্যকেন্ত্রে হয় না । যদি দেখা যায় যে, উপরোক্ত কোন দৌষের 

জন্য গুলীর মধ্যবিন্দু ও চাদমারির লক্ষ্যকেন্ত্র ভিন্ন জায়গায় হইতেছে, তাহা হইলে 

1070 ৪10 ফলক ও 1790 51817 [0-এর যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন 

করিতে হয় তাহাকে রাইফেলের 297০1 বা কেন্দ্রীকরণ বলা হয়। 

অব্যর্থভাবে গুলীচালনার জন্ প্রয়োজন-_ 

(১) রাইফেলের কেন্ত্রীকরণ বা 29032, 

(২) সঠিক উত্তোলন বা 719520107, 

(৩) বাতাসের গতি বা 10179001000 ০1 ৪ জা?00 দেখিয়া লক্ষ্যের 

সংস্কার সাধন করা, 

(৪) হুর্ষের তেজ ও অবস্থান বা ১0670907 800. 2০091610200 08 ৯০ 

দেখিয়। অব্যর্থভাবে গুলীচালনার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা। 

ধদি বামদিক হইতে হৃর্যের আলো পড়ে, | 
তাহা হইলে গুলীর মার ডানদিকে সরিষা যায়। 4 ১.% ১ 
'বখন ইহা ডানদিকে থাকে তখন গুলীর মার  গুলীর মারের উপর হূর্ষকিরণের 
ববামদিকে সরিয়! যায় । ইহার কারণ কি ? ষখন প্রভাব 

কুর্যের আলো বামদিক হইতে আসে, তখন 19 ৪18৮এর [-এর বামদিক 

খুব সুস্পষ্ট বা মোটা দেখায় । এইজন্য 0-এর মধ্যবিদ্দু ডানদিকে সরিয়া যায়। 
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হুর্যকিরণ প্রথর থাকিলে গুলী লক্ষ্যকেন্ত্র হইতে নীচে যায় এবং আলো 
কম হইলে গুলী লক্ষ্যকেন্ত্র হইতে উপরে যায়। কারণ, 1076 811৮-এর ফলকের' 
উপর হুর্যের আলো পড়িয়া চকচক করে ) তখন ইহাকে ফলকের অংশ বলিয়া 
মনে হয় এবং দৃষ্টিরেখার উপর এই চকমকানি আদিলেই মনে হয় ষে, 08৫]. 

৪1))৮-এ্র [-এর কেন্দ্র, 10:৪9 ৪161৮এর ফলক এবং লক্ষ্যকেন্জ্র এক রেখায় 

মিলিয়া্ছে। আলো কম থাকিলে 71079 91817৮এর ফলক পরিষ্কার ভাবে 

দেখা যায়, এইজন্ত ইহা লক্ষ্যের সময় দৃষ্টিরেখার উপরে উঠিয়া যায়। ইংরাজী 
মূলনীতি 41818 0 51876 স]৮ 1008 2০) 9180% ০৮1)” মনে রাখিলে 

সুফল পাওয়৷ যাইবে । 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কেন্দ্রীকরণ বা %6:0108-এর উদ্দেশ 

রাইফেলের ৪12গুলিকে এইভাবে সংস্কার করা অর্থাৎ নলের উত্তোলন ও 

প্রতিসরণ এইভাবে স্থুবিন্তস্ত করা-_যাহাতে রাইফেল চালনার বুনিয়াদী নীতি 

অনুসরণ করিয়া গুলী করিলে গুলী-মগুলীর কেন্দ্র বা &. 7. ] এবং চাদমারির 

কেন্দ্র মিলিয়] যায় । 

কেন্দ্রীকরণ কখন কর! আবশ্যক-_ 
(১) যখন কাহাকেও নতুন রাইফেল দেওয়া হয়। 
(২) শ্রেণীব্ভাগের জন্য গুলীচালনার পূর্বে (99:079 018,851100901010- 

(9 )। 

(৩) যখন রাইফেল হাতবদল করা হয়। 

(8) যখন সৈন্যদল আসন্ন বুদ্ধের জন্ত সতফ্কিত হয়। 
(৫) যখন রাইফেলটির ক্রি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া! ষায়। 

কেন্দ্রীকরণের পূর্বে রাইফলেটিকে 47270976৮ দ্বারা পরীক্ষা করান কর্তব্য $ 

এবং কয়েকবার গুলী ছুড়িয়৷ রাইফেলেটিকে গরম করিয়া লওয়া উচিত । 
(১) কেন্দ্রীকরণের জন্য রাইফেল ২৫/১০০ গজ পাল্লা হইতে ছোড়। 

উচিত। ইহার জন্য ১০০ গজ পাল্লাই উৎকৃষ্টতর | 

(২) ১০৭০ গজ পাল্লা হইতে গুলী ছোড়ার সময় মধ্যবিন্দু অথবা 

14. 7.1]. যেন লক্ষ্যকেন্দ্রের ৩" ইঞ্চি উপরে থাকে এবং ২৫ গজ হইতে গুলী 

ছোড়ার সময় $” ইঞ্চি উপরে থাকে । ইহার কারণ এই যে, গুলী ছোড়ার সময় 
501 8187৮এ ২০০ গজ পাল্লা লাগানো থাকে, কিন্তু ১০০ গজ পাল্লা হইতে 
গুলী ছোড়া ইয়। ৃ্ 
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€৩) ১০০ গজ পাল্লা হইতে গুলী ছোড়ার সময় ৪10)1176 মার্কের আয়ন 

হইবে ৩ ইঞ্চি ৮৪২৮ ইঞ্চি। 
(৪) পরিষ্কার সকাল বেলা হইতেছে গুলী ছোড়ার উপযুক্ত সময় । 

(৫) প্রত্যেককে নিজ নিজ রাইফেল ছুড়িতে হইবে। 
(৬) ছুইবার গুলী চালাইয়া প্রথমে রাইফেলকে গরম করিয়া লইতে হইবে । 
(৭) গুলী ছোড়ার সময় রাইফেলের জন্য ঠেস্ (5807০:) রাখিতে হইবে । 

শ্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় ছুইবার পাঁচটি 
করিয়া গুলী ছোড়া উচিত। এ. ৮. [. অথবা গুলীর মধ্যবিন্দু কোথায় 
হইতেছে তাহা দেখিয়া সেইটি তালিকাপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। 

লক্ষ্যকেন্দ্রে গুলী লাগাইতে ছুই প্রকারের ভূল হওয়া সম্ভব-_ 

(১) উত্তোলনের ভুল, 
(২) প্রতিসরণের ভুল । 

উত্তোলনের ভূল সংশোধন করার জন্য 109 ৪11)৮-এর ফলক ছোট-বড় করিতে 

হয়। গুলী মধ্যবিন্দুর লক্ষ্যকেন্ত্র হইতে উচুতে থাকিলে 10:6 ৪1917 ফলক 

উচু করিতে হয় এবং গুলীর মধ্যবিন্দু লক্ষ্যকেন্্র হইতে নীচে হইলে £০:0 918) 
ফলক নীচু করিতে হয় (110% 17760 (১6 201501) | সাতটি ভিন্ন আকারের 

1029 519170 ফলক পাওয়া যায় এবং প্রতি পরবর্তী আকারের বিভিন্নতার জন্য 

১০০ গজে গুলীর মার প্রায় ৩” ইঞ্চি (২৭৭ ইঞ্চি ) উচু-নীচু হয়। ০ 
81810 ফলকের সাতটি আকারের মার্কা হইল-_ 

4০৩০৯4০১৫০১ 0১» --০১৫) --"*০৩০১ --*০৪৫১--৮*০৬০ | 

প্রতি পরবর্তা মার্কার £0:9 81016 ফলক ১০০ গজ পাল্লায় গুলী ৩ ই্ঞ্থিঃ 

ওঠায় বা নামায়। অতএব ১০০ গজ পালায় ভুলের প্রান্ত (718721 ০: 
907) ২” ইঞ্চি অবধি হইতে পারে । ২৫ গজ পাল্লায় $৮ ইঞ্চি হয়। 

প্রতিসরণের ভুল দূর করিতে £0:৪ ৪151 ফলক ডানদিকে বা বামদিকে 

সরাইয়া দিতে হয়। গুলীর মার লক্ষ্যকেন্দ্রের বামদিকে গেলে 209 ৪17 
ফলক বামদিকে সরাইতে হয় এবং ডানদিকে গেলে £০:৩ ৪181, ফলক ডানদিকে 
সরাইতে হয়। এই ফলক সরাইবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার কর! হয়, তাহার 
নাম 11০০0] 0000 0:9-515106 1 00০] 02920 70:9-81610% ৭০. 

218 [] 10: 81816 ফলকে লাগাইয়া এক পাক ঘুরাইলে 079 ৪280 
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ফলকটি নিজের একপ্রন্ত পাশে সরিয়া যায় । [0:69 ৪121) ফলক নিজের এক প্রস্ত: 
পাশে গেলে ১০০ গজ পাল্লায় গুলী ৮” পাশে সরিয়া যায় এবং ২৫ গজ পাল্লায় 

২” ইঞ্চি সরে। এইভাবে উত্তোলন ও প্রতিসরণ ঠিক করিয়া গুলীর মধ্যবিন্দু 
(1. 2. 7.) লক্ষ্যকেন্দ্রে আনিতে হয় । 

ঠাদমারিতে যে সৈনিক ৪” গ্রপ করিতে পারে তাহাকে ৫০ পয়েন্ট দেওয়া 
হয়। ৫ তে ৪৮, ৬তে ৪৪, ৭"তে ৪০১ ৮তে ৩৭, ৯/১০"তে ৩৫) ১১/১২"তে ৩০ 

নম্বর দেওয়। হর । যর্দি কেহ ৪”-এর কম গ্র্প করিতে সক্ষম হয়, তাহা! হইলে 

প্রতি $” কমের জন্ট ১০ পয়েণ্ট বোনাস দেওয়া হয়। 

4১001195000 গুলী ছোড়ার সময় 730৮৮এ গুলী লাগিলে প্রত্যেক গুলীর: 

জন্য & পয়েন্ট, 100097-এ গুলী লাগিলে ৩ পয়েন্ট 2188 [71০-এ গুলী লাগিলে ২ 

পয়েন্ট এবং 0079৮-এ গুলী লাগিলে ১ পয়েণ্ট দেওয়া হয়। 

দ্রুত ত|ক্ করিয়া গুলী ছোঁড়া বা 588) 9১০০৮:৪ 

দ্রুত তাক্ করিয়া গুলী ছোড়ার জন্য প্রয়োজন হয়-_ 

(১) রাইফেলের নলমুখের সহিত চাদমারির স্বতঃস্ফূর্ত একরেখীকরণ, 
(২) দ্রুত গুলী চালনা । 

এইজন্য রাইফেল চালককে অনন্যমনা হইতে এবং চক্ষু, মন ও হাতের' 
দ্রুত সমন্বয় সাধন করিতে শিক্ষা করিতে হয়। এই শিক্ষা আটটি ধাপে দেওয়া 
হইয়া থাকে। প্রথম ধাপে স্বতঃস্ফূর্ত একরেখীকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এই সময় শিক্ষক শায়িত অবস্থায় থাকেন এবং শিক্ষার্থীরা কিছু দুরে তাহাকে 
অর্ধগোলাকারে ঘিরিয়া রাইফেল হস্তে স্থানগ্রহণ করে। শিক্ষক “[0]* বলার 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের ডানচোখের মধ্যম্থলে তাক করিতে হয়। 

:4])০1” বলিলে রাইফেলের নল নামাইয়া মাটিতে রাখিতে হয়। শিক্ষক' 

একরেখীকরণ স্বতঃস্ফুত হইতেছে কিনা তাহা দেখেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 
পরে একে একে পরীক্ষা করা হয়। 

দ্বিতীয় ধাপে 19 ধরা ঠিক রাখিয়া স্বতঃ্র্ত একরেখীকরণ ও 11:1666ঃ 

টেপা শেখানো! হয়। প্রথম ধাপের স্ভায় শিক্ষকের ডানচোখে -তাক্ করিয়া 
[166৩£ টিপিতে হয় ও গুলী কোথায় লাগিল তাহা বলিতে হয়। প্রথমে কোন 

নির্ধারিত সময় থাকে না, পরে সময় সাত সেকেও হইতে কমাইতে কমাইতে তিন 
সকেণ্ডে অনিতে হয়। 
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তৃতীয় ধাপে ফিগার টাদমারি ১০০ গজ পাল্লায় রাখিয়া পর্যায়ক্রমে সাত, ছয়, 

পাচ, চার সেকেও্ড সময়ের মধ্যে তাহাতে ফীকা গুলী ছোড়া অভ্যাস করান 
হয়| রাইফেল চালকের রাইফেল ধরা ঠিক রাখা! অবস্ত-কর্তব্য | 

চতুর্থ ধাপ তৃতীয় ধাপের ন্তায়, তবে ইহাতে ঠাদমারি ২০০ গজে রাখিতে 
হয়। 

পঞ্চম' ধাপে ৩০০ গজ পাল্লায় ড্রিল কাতুজ ব্যবহার করিয়া ২ ও ৩ 
নম্বর ফিগার টাদমারিতে গুলী করা অভ্যাস করাইতে হয়। 

ষষ্ঠ ধাপে কম রেঞ্জে '২২ গুলী দিয়া দ্রুত তাক করিয়া গুলী ছেড়া 

অভ্যাস করানো হয়। পাঁচটি গুলী চালাইতে সাত সেকেও হইতে কমাইয়া 
চার সেকেণ্ড অবধি সময় দেওয়া হয়। 

সপ্তম ধাপে দূর পাল্লায় '৩০৩ গুলী ফিগার টাদমারিতে ব্যবহার করা হয়। 

অষ্টম ধাপে সৈন্যদের শ্রেণীবিভাগের জন্ত দূরপাল্লায় দ্রুত তাক করিয়। 
গুলী ছোড়ানো৷ হয়। ইহাতে প্রতি মারের জন্য ২টি করিয়া পয়েন্ট দেওয়া হয়। 

রেঞ্জে নিয়মানুবতিত৷ ও ফায়ারিং-্পয়েপ্ট-আধিকারিকের কর্তব্য 
চ57085 05031918725 2190 100055 ০: 17110778-77010 06006৩1 

দুর পাল্লার গুলী ছোড়ার হুকুম পাইলেই ফায়ারিং-পয়েণ্ট আধিকারিকের 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বন্দোবস্ত করিতে হয়-_. 

(১) রাইফেল ও 7100গুলি 40700197 দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া 

লইতে হয় এবং এই অস্ত্গুলির [0106 00) বাঁ স্থর বাঁধিয়া লইতে হয়। 

(২) যাহারা দূর পাল্লার গুলী চুড়িবে, তাহাদের নামের তালিকা 
( টব 00119] 7০11 ) প্রস্তত করিতে হয়। 

(৩) 73০৮৮ 19519৮9£ এবং ফায়ারিং পয়ে“ট*রেজিস্টারে 1)96911-এর নম্বর 

ও নাম লিখিয়৷ ফেলিতে হয়। 

(৪) কলম, স্কেল, মাপিবার গোলক ( 71888021706 12019 ), চেয়ার, 

টেবিল প্রভৃতি আবশ্ঠকীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিতে হয় । 

(৫) 730৮৮ কার্য করিবার জন্ত 700 এবং আধিকারিকদের নিয়োগ 

করিতে হয়। প্রতি চারিটি টাদমারির জন্ত একজন 00 বা আধিকারিক 

নিযুক্ত করা উচিত। 

(৬) প্রতি টাদমারি উঠানোঁ-নামানো, মেরামত ও সংকেত দেওয়ার জন্ত, 

দুইজন লোক বহাল করিতে হয়। 
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(৭) বিপদস্চক লাল পতাকা দেখাইবার জন্ঠ লোক নিযুক্ত করিতে হয় । 
ফ্রায়ারিং-পয়েপ্ট ও 8৩৮৮এর মধ্যে কথোপকথনের জন্য একটি টেলিফোন ও 

একজন টেলিফোন-অপরেটারের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। 

(৮) 8৮৮এ যাহার! কার্য করিবে তাহাদের নিকট যাহাতে কোন*পেন্সিল 

না থাকে তাহা দেখিয়া লওয়া উচিত (কারণ, অনেক সময় পেন্সিল দিয়া 
াদমারিতে গুলীর গর্ভের অনুরূপ গর্ত করা সম্ভব )। 

(৯) রেঞ্জে ফায়ারিং-পয়েশ্টে এবং 73০৮৮7০1)৮এ যাহাতে কেহ কথাবার্তা 

না বলে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

(১০) রেপ্রের ডানপাশে ও বামপাশে ১৯ ডিগ্রী তফাতে এবং ৬০০ গজ 

দুরে ছুইজন লাল পোশাক পরিহিত, লাল পতাকা ও ইম্পাতের শিরম্ত্রাণধারী 
'সৈম্তকে সান্ত্রীর কাজে নিয়োগ করিতে হয় এবং 711৮৮এর ১০০০ গজ পিছনে 

অনুরূপ আর একটি সান্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়। 
(১১) 90৮ 7010৮4 ও 06 0০1716-এ দুইটি লাল পতাকা ও হ্হা 

নামাইবার জন্ত ছুইজন সাস্ত্রী রাখিতে হয়। 73০৮৮ 7০:7৮ াদমারি 
মেরামত করার জন্ত কাগজ, আঠা প্রভৃতি সঙ্গে রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়। 

(১২) 1000 0010৮ 20100171610) বা গোলাগুলীর হিসাব রাখিতে 

হয়। 

(১৩) মাত 0০10৮ গুলী ছোড়া আরম্ভ করিবার ও গুলী ছোড়া 
বন্ধ করিবার সংকেত বাজাইবার জন্ত ]308167 বা রণশিল্গাবাদক নিযুক্ত 
বরাখিতে হয়। 

(১৪) গুলী ছোড়া আরম্ভ হইবার পূর্বে 71078 70206 ও 300 

ঢ0০৮এর পতাকা নামাইতে হয়। 
(১৫) রাইফেল, 7,110 প্রভৃতি সাফাইয়ের জন্য ফুটন্ত জলের বন্দোবস্ত, 

£0:5 581: ফলক কালো! করিবার বন্দোবস্ত এবং অস্ত্র পরীক্ষার জন্য একজন 
80009: রাখার বন্দোবস্ত করিতে হয়। 

(১৬) 41108 0০17৮আধিকারিকের অনুমতি ব্যতীত রেঞ্জে কোন কাজ 
কর! নিষিদ্ধ। . 

(১৭) 2208  ০০১০৮এ জল ও খাবারের বন্দোবস্ত করা সম্ভব না 

হইলে, সৈন্তদের নিজেদের ৮৪৮০: 17১০৮৮০-এ জল ও ঝোলায় খাবার লইয়া 

যাওয়া উচিত । 
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ল্লাইফ্কেভন আম্বহ্দে কুম্রেক্ি প্রস্োজনীম্ব শু 
জভ্তাভব্য ভিম্মশ্র 

(ক) ৯505 ০ ৮৩ ৪৪৩] বা নলের অক্ষরেখা ঘরের (যেখানে 

(খ) 

টোটা ভরা হয়) বা 73:9৪0%-এর কেন্দ্র হইতে নলমুখের কেন্দ্র 
সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাকে নলের অক্ষরেখা বলা হয় । 

[1715 ০06 0572815৮5 বা গুলীর নির্গমন রেখা নলের মুখ 

হইতে বাহির হইয়া গুলী যে দিকে যায় তাহাকে গুলীর নির্গমন রেখা 

বলা হয়। যদিও সাধারণতঃ মনে হয় যে এই রেখা অক্ষরেখারই সম্প্রসারণ 

(গ) 

ঘ) 

(ড) 

গুলীর নির্গমন রেখ! 

মাত্র, কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে। গুলী ছোঁড়ার পর নলের কম্পন ও 

গুলী নলমুখ হইতে নির্গত হওয়া-কালীন নলের লাফের দরুন অক্ষরেখা 
ও নির্গমন রেখার মধ্যে একটি কোণ সৃষ্টি হয় । 

[০৩ ০£ ৮৮০ বা গুলী চালনার রেখা নলমুখ হইতে টাদমারি 
অবধি বিস্তৃত রেখাই একটি কাল্পনিক সরলরেখা । 

50৩০5 বৰ নম পথ -ষে বক্ররেখায় গুলা নলমুখ 

হইতে চাদমারিতে যায়। 

0515707050778 1৯101 বা! সর্বেচ্চি সীম! বিন্দু হইল গুলীর উড়ন 
পথে দৃষ্টিরেখা হইতে সর্বোচ্চ বিন্দু। এই বিদ্দুটিকে গুলীর উড়নের 
দূরত্বের অর্ধপথের কিছু পশ্চাতে পাওয়া মায়। 
14 



09 & 00৫20 পযরপে-৪০0০স হা ১0১05 0200825 

(চ) ৩ ৮5: 05৮০৮, বা প্রথম ছে ওয়া _উড়ন পথে অবস্থিত সেই 

বিন্লু যেখানে গুলীটি এতটা নামিয়া আসিয়াছে যে, ইহা টাদমারির 
মাথায় আঘাত করিতে পারে । 

(ছ) 19৩ [7858 052৩ প্রথম ঘসা হইল সেই বিন্দুটি-_-যেখানে গুলী, 

কোন বাধা না পাইলে, সর্বপ্রথম মাটি স্পর্শ করিবে । 

(জ) বিপদজনক জায়গা_প্রথম ছোঁয়া! ও প্রথম ঘসার অন্তর্বর্তী জায়গ!। 

রি 

3১২ পু 
9/$968005 5556 85/561৭ 20145 

০0৯1৭968065 2০৭6 

গুলী বর্ষণের সময় বিপদজনক এলাকা 

বিপদজনক জায়গা কতটা হইবে তাহ। নির্ভর করে__- 

(১) পাল্লার উপর, 

(২) অস্ত্রটি জমির কতটা উপরে আছে তাহার উপর, 

(৩) লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতার উপর, 

(৪) উড়ন পথের সমতলতার উপর এবং 

(৫) জমির গঠন বা আকারের উপর | 

পাল্লা যত বেশী হয়, বিপদজনক জায়গার আয়তন তত ছোট হয়__ 

(১) অস্ত্রটর অবশ্থিতি জমির যত নিকটে হইবে, 

(২) লক্ষ্যবস্তটির উচ্চতা যত বেশী হইৰে, 

(৩) গুলীর উড়ন পথ ষত সমতল হইবে এবং 

(৪) জমির ঢালু অবস্থা ও গুলীর অবতরণ কোণ বত এক প্রকার 

হইবে বিপদ্জনক জায়গার আয়তন ততই বড় হইবে । 
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8৩৪৩০ 2০7৩ ব| গুলী পড়ার এলাকা 
790610 7388687. 2০2৪ বা কার্যকরী গুলী পড়ার এলাকা হইল সেই 

অঞ্চল, যেখানে তিন-চতুর্থ ভাগ গুলী আঘাত করে । 
[0৩0055৩0 2০75 বা রক্ষাপ্রদ এলাকা কার্যকরী গুলী পড়ার 

ওলী বর্ষণের সময় রক্ষাপ্রদ এলাকা! 

এলাকার মধ্যসন্থিত এইরূপ শ্থান যেখানে বাধা থাকার দরুন গুলী পড়ে না। 

স্সেম্ণিন গান 

11618 715.০18225 (328 বা 140 

1,110 বা লাইট মেশিন গানের অর্থ হাল্কা কলের কামান। মেশিন 
গান তিন প্রকারের হয়। যথা-_1181,6 বা হালকা (1410), 1160107) বা 

মাঝারি (81110) এবং [72 বা ভারী। পূর্বে ছুই প্রকারের [9140 

ভারতীয় সৈম্ঠাদলে ব্যবহৃত হইত ) যথা__ 
(১) 77840 99] 
(২) 1710 51095 392602৩2 (ড-0.) 

বর্তমানে ঘ.. 0) সৈশ্ঘবাহিনী হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং 
কেবলমাত্র 711) 90:,৮ই হাক্কা কলের কামান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 

চারি প্রকাবের 3:97 ৫ আছে । যেমন: 

(১) 818 7, 

(২) প্রজা, 
(৩) ৪৮ যায 

(৪) টা. 

11870] এবং 2591 ]]] দেখিতে একই রকম এবং 219 ]া ও 

719: 15 দেখিতে একই প্রকার । 71518 171 আর 118: 1৮, 2121 

1 ও 2188 [1 হইতে কেবলমাত্র ওজনে হাঙ্কা। 

চা 
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[710-87-ঞর বৈশিষ্ট্য 
দুরতম 

9197-এর নলের মোটামুটি ক্রত্ত গুলীর ধীরে গুলীর কার্যকরী পাল্লা 
মার্কা ব্যাস ওজন হার হার , নর 

৫০০ 

মা 
৮০০ গজ [ও] "৩০৩ ২৩পাউও ৩-৪ ম্যাগাজিন ১ ম্যাগাজিন 

প্রতি মিঃ প্রতি মিঃ 
না ৯১৩ 1৬ "৩০৩ ১৯ পাঁউও 

খালি ব্যারেল্ বা নলের ওজন 11: 1, 11-এর ৬ই পাঁউও) নু কি ]], 

1৬-এর ৪২ পাউওড। 

1181] ] ও 718] ]] চিনিবার উপায়-_ 

190 1 1760-এর'])আযা। 9120 থাকে এবং 219 11 তে 008610 

৪1০1)0 থাকে । 

চক্রক্রমে গুলীর হার প্রতি মিনিটে ৪৫০ হইতে ৫৫০টি। ম্যাগাজিনের 
ওজন গুলী ভরা অবস্থায় ২৪ পাউওড এবং খালি অবস্থায় ১৭ আউন্স । 

বাইপড হইতে গুলী করিলে া পড়ার এলাকা ব! 139%66) 207)9-এর 

কেরে 

৫০০ গজ. ১৭৫১২ গজ । 

“7770 
85৮76 201৭6 17572158156 5008 

৬ 

১০০০ গাজ--_ ১১৫১৪ গজ। 

92/7618 20611554% 3815210090৭ 

১০ গড় 

গুলী পড়ার এলাকা 
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সাধারণত তেপায়ার (ট্রাইপড ) ওজন ৩০ পাউও্ড। ইহার উত্তোলন কোণ 
১৯ ডিগ্রী এবং প্রতিসরণ কোণ ৩৮” ডিগ্রী; অর্থাৎ তেপায়ার উপর বসাইয় 

ব্রেনের নল ১৯” ডিগ্রী অবধি উঁচুতে উঠান যায় এবং আশেপাশে (ডান পাশে ও 
বাম পাশে ) ১৯০+ ১৯০ ডিগ্রী-০৩৮০ ডিগ্রী সরান যায় । তেপায়া হইতে 71৪৫ 
1176-এ বীধা রেখায় গুলী করা খুব সহজ। বাধা রেখায় গুলী করিবার 
সময় নিরাপত্তা কোণ হয় ৫* ডিগ্রী । 1 শি 

13191) 901) হইতে একটি একটি করিয়া ( 817151681১0 ) বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে 

(80607008619 ) ঝাঁকে ঝশাকে 3075 গুলী করা যায় | 73:97-এ গুলী করার 

সময় ইহা থর্ থর্ করিয়া কাপিলেও ইহাতে কোন চ101: 7৪01. বা! ধাক্কা লাগে 

না। স্প্রিং এবং গ্যাসের প্রভাবে 73:67 €০ চালিত হয়। ইহার নল বাতাসে 

ঠাণ্ডা হয়। নল গরম হইয়া উঠিলে তাহা বদলাইবারও স্বন্দোবস্ত আছে। 
রাইফেলের মত ইহ! সহজেই লুকানো বায় । ইহা! ৪8০%৫০:-এরধু একটি বিশেষ 
উপযোগী স্বয়ংক্রিয় অন্ত্র। ইহার ট্রি 2০৪: বা গুলী ছেড়ার ক্ষমতা 

বিস্ময়কর । ইহা! 9০৫৮০৮-এর সাহায্যকারী বিশেষ অন্তরকূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । সাধারণতঃ ছুইজন সৈম্ত মিলিয়া ইহা চালনা করে | ইহার কল- 
কঞজার গঠনপ্রণালী এত সরল যে, ইহাকে সহজেই খোপা ও জোড়া যায় 
এবং মেরামত করা যায়। প্রত্যেক সৈনিকেরই ইহার ব্যবহারে দক্ষতা থাকা 
অতি আবশহাক। 

37৩ খুলিবার ও জুড়িবার পদ্ধতি বা! 902797058 570 4১550009808 

3:97-এ পীচটি গ্রুপ, বা যন্ত্রপুঞ্জ আছে-_ 

(১) পিস্টন গ্রুপ, 
(২) ব্যারেল গ্রুপ, 

(৩) বোপ্ট, গ্রুপ, 
(৪) বডি গ্রুপ, 
(8) বাইপড. গ্রুপ 

প্রথমে পিস্টন গ্র,পটি খোল! এবং জোড়ার পদ্ধতি আলোচনা করা হইল। 
পিস্টন গ্রুপ খোলার জন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম), স্পেয়ার পার্ট 

ওয়ালেট এবং ড্রিল কাতুর্জ। 
নিরাপত্ত! মূলক প্রাগৃবিধান কার্য করিবার পর করণীয় কার্ধ-_ 
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(১) প্রথমে 818682106 009101778 ০০৮৪: ডান হাতের তালু দিদ্না সামনে 

ঠেলিয়া খুলিয়া দাও । 9300 0০৫1 কর । 90-এর 7১০১-তে কোন বাধা বা 

ভাঙীচুরা আছে কিন! দেখিয়া টি,গার টেপ । ডান হাতের তালু দিয় 11%£8106 
019701718 ০০৪: এবং বাম হাতের তর্জনী ও বুড়ে! ৪৮০৪ ডগ! দিয়া টিপিয়া 

[01606102) 01009101776 ০০৮০ বন্ধ কর। 

পরীক্ষা করিয়া দেখ, ড্রিল কার্তুজের মধ্যে ভ্রমবশতঃ কোন জীবন্ত টোট। 
আছে কিনা। উপরিবণিত কার্যপ্রণালীকে 98296 চ60806907 বা 

নিরাপত্তার জন্য সাবধাননৃচক কার্য বল! হয়। ইহা! করার উদ্দেহ্য-_ 

প্রথমতঃ নিরাপত্তা! কায়েম রাখা এবং 

দ্বিতীয়তঃ 080-এর কোন অংশ ভাঙা থাকিলে বা কলকজায় কোন দোষ 

থাকিলে তাহা জানা । 

এই নিরাপত্ীর জন্ত সাবধানস্চক কার্ধ করার পর পিস্টন গ্রুপ খুলিতে 
ইহা খোলার সময় যেন 73:99) 91০0 সামনের দিকে থাকে । 

3০05 1০21705 [7-এ বামদিক হইতে বুড়ো আঙ্গুলের চাপ বা ড্রিল 
কাজের চাপ দিয়! 017টি ডান দিকে বাহির করিয়া দাও । পরে ১নং ব্রেনে/২নং 

ব্রেনে ড্রাম সাইট/বডির উপর বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে পিস্তল গ্রিপ ধর ও 
০6টি পিছনে টানিয়া পুরা/অর্ধেক খোলো । 790) 90006 £০ আঙ্গুল 

দিয়া পাশে সরাইয়। ধরিয়া 0০০176 1)90016-এ পিছন দিকে স্েচকা টান 

দিলে 7188070-73960) 73100]. 07007 বাহির হইয়া আসিবে । এইবার 

70860 হইতে 19901) 1১100] আলাদা করিতে ইহা পিছনে টানিয়া উপরের 

দিকে উঠাও। 

70060: 9097 আছুলের নখ দিয়া উপরে টানিয়া উঠাও। এই সময় 

[0৮০৮০ 9005 যাহাতে বাহিরে ছিটকাইয়া না যায় সেইজন্য একটি আঙ্গুলে 
স্পিংট ঢাকিয়া রাখ । 

57206 010 ও 50208 খুলিবার জন্ত 10106 1-এর পিছনে একটু 

চাপ দাও এবং ₹66910806 810708 চাপিয়া বাহির কর। ুশ06 [870-এর 

উপর কাবু রাখিয়! ইহাকে পিছনে বাইতে দাও এবং ইহা খুলিয়া লও । 
(পার্থের চিত্রে 7215600. 23796) 731০০৮-এর বিভিন্ন অংশের নাম ও 

ছবি দেখ )। 



ভাছ।8০০0ধ 18. 3-1/843 907 

155 জুড়িবার জন্ত সর্বশেষে যে অংশ খোলা হইয়াছে তাহা সর্বাগ্রে জুড়িতে 

হয় এবং সর্বপ্রথম ষে অংশ খোলা হইয়াছে তাহা সর্ব শেষে ভুড়িতে হয়। 
চা006 012) যথাস্থানে বসাইয়া চাপ দিয়া 1206 017) 80005 স্বন্থানে 

বসাও । 

17%6০00৮এর দাত নীচের দিকে রাখিয়া ৪1)0991067-এর মধ্য দিয়া 

97996)) 131000-এ বসাও | 10%0%060: 90%) ১0:106-এর মধ্যে রাখিয়া 

্বস্থানে চাপ দিয়! বসাও। কটু করিয়৷ শব্ধ করিয়! ইহ যথাস্থানে বসিয়া যাইবে। 
বিমানের অবতরণের ন্যায় ঝাপ দিয়া 89601) 31008 15600 7০৪৮-এর 

উপর বসাও। 
এইবার ঢ1807) 77888 সামনে রাখিয়া 71501) 73:690) 731০0] 02907) 

13০৮-র মধ্যে ঢোকাও। 180020 5077 £০ এই সময় আঙ্গুল দিয়া পাশে 

সরাইয়া রাখিবে। £990) 71০৫ 73০5তে সম্পূর্ণ ঢুকিয়া গেলে 719৮০] 

5717 ডান হাতে ধরির| এবং 10০] 81511 বা 300)-র উপর দিক বাম হাতে 

ধরিয়া 74৮৮ সামনে ঠেলিয়া দাও। ডান পাশ হইতে চাপ দিয়া ০৫ 
1001011)8 1910) ভিতরে ঢোকাও । 

ছুই বার ০০০ কর ( 1181709 18৬৪1 4 বা এ রাখিরা ) এবং 10067 

টেপ। 31252806 01১870106 00৬61 ও 09060001) 010203)8 ০0৮৩] 

পূর্বের শিক্ষা! অনুযায়ী বন্ধ কর | 

(01) ০169 61১০৮ দাও । 

387] এবং 25৮৮ 0০02 খুলিবার ও জুড়িবার পদ্ধাতি 

এই পাঠে আমরাঁ_ 
(১) 73829] খোল! এবং বদলান, 

(২) 085 739£91%50: ঠিক করা, 

(৩) 8৪৮৮ খোলা এবং জোড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহার 
জন্য আমাদের প্রয়োজন হইবে একটি ফালতু ব্যারেল, ফালতু অংশের ব্যাগ 
(55875 0১৮৮৮ অ৪1৩6 )। 1510 এবং ড্রিল কাতুজ। : 

প্রথমে_ 

(১) নিরাপত্তামূলক প্রাক বিধান সম্পন্ন কর। 
পরে 

(২) 15140-টি ০০০৮ কর ও ইহা ডান পাশে হেলাইয়া রাখ । 
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(৩) তর্জনী দিয়া 7396] 00৮ 0৪০-এ চাপ দিয়া 39729] 096 

28601)-টি উপরে টানিয়া উঠাও। 

(৪) ডান হাতে 00706 1780919 ধরিয়া 99%291-টি সামনে ঠেলিয়। 

130৫5 হইতে আলাদা কর। 

819017106 001) হইতে দ্রুত হারে গুলী করার সময় ব্যারেল সহজেই গরম 
হইয়া! উঠে। ব্যারেল অতিরিক্ত গরম হইলে গুলীর মার ঠিক লক্ষ্যকেন্দ্রে হয় 
না। এইজন্য প্রতি 3৮:-এর সহিত একটি করিয়া ফালতু ব্যারেল দেওয়া হয়। 
গুলী চালনার সময় প্রয়োজন মত ব্যারেল বদলাইতে হয়। ইহা খুব অল্প সময়- 
সাপেক্ষ । 

1891 জুড়িবার জন্য 0388 16591860:-এর খাঁজে 8৪ ০)117006? 

1001071% 1)%:টি বসাইয়! 13876] 10৫07)5 0১:৪%এ ঠিকভাবে 73০ড-র মধ্যে 

ঢুকাইয়া দাও । তাহার পর 73৮9] 75 ৩৩৮টি নীচে নামাইয়া চাপ 
দিয়া বসাও। এইবার 010970050 1087 41৮ বা “&*-তে ঠেলিয়। দিয়া 

09069: টেপ। 

05 13990818607 খোলার জন্য 73%26]টি 2০0 হইতে খোল। 989 

188 819007 7908106য 010টি 00101017)90107 যন্ত্র বা একটি ড্রিল কার্তুজের 

চাপ দিয় ভিতরে ঠেলিয়া দাও এবং 08৪ চ১901%০:-টি এইভাবে ঘোরাও 

যাহাতে ইহার আটকাইবার অংশটি 385 031০০-এর খাজের সহিত এক রেখায় 
আসে। এইবার একটু চাপ দিলেই 3%5 7560015001 7387:6] হইতে বাহির 

হইয়৷ আসিবে । বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের নাম পার্খের চিত্রে দেখ। 

(388 7588196০£ জুড়িবার জন্য” 

(ক) 958 198018607 আটকাইবার জন্ত 88 73100চটিকে নিজের 

খাজে বসাও। 

(385 7007 110108607-টি 98৪ 19601860:-এর 40? চিহ্কের সহিত 

মেলাও | 17380817091 7917-টি ঠেলিয়া বাহির করিয়া দাও যাহাতে 0%5 

[319০] 388 786198০:-এর খাজে আটকাইয়৷ থাকে । 

(খ) যদি কেবলমাত্র 0%৪ 7৪৪০19৮০: ঠিক করিতে হয়, তাহা হুইলে 
092. 000 করার পর 7৩] ৮ 0৮০৮ উপরে উঠাইয়! ব্যারেলটিকে সামনে 
ঠেপিতে থাক । যতক্ষণ না 085 01177991 14001006 9%£ গ্যান ব্রকের 

খাঁজ হইতে বাহির হইয়া আসে । এইবার 085 [8501%6০:-এর খাজে একটি 
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টোটা। ঢুকাইয়া গ্যাস বুকের ঢুইটি কাধের মধ্যে রাখ এবং 0%8 03100]-টিকে 

ঘড়ির কীটার নায় ঘোরাও। যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় 9%5 ৮০:৮টি “0” মার্কের 

সহিত মেলে । 
এইবার 0%৪ 071100৩7 1,0010705 39 058 1920150:-এর খাঁজে 

বসাইয় ব্যারেলটি পিছনে টান | 13876] 1৪৮ 08৮0 নীচে চাপ দিয্না বসাও । 

13060 01000) খুলিবার জনা | 

(১) 099 ০০০ কর। 

(২) 12065: টেপ। 

(৩) 73০15 10৫00778 01 ঠেলিয়! বাহির করিয়া দাও । 

(৪) পিস্তল গ্রিপ ধরিয়া ব্যারেলটি পিছনে টাঁনিয়া খুলিয়া লও । ১নং ব্রেন 

30৮6 খুলিবার জন্য 3891 6 08601)টি উপরে তুলিয়া দিতে হয়। অন্যথায় 

739৮৮ খোলা যায় না। 
73০6৮ জুড়িবার জন্ত 734৮৮ 030708 97৮ ছুটি 9০0)-র ঠিক খাঁজে 

বসাইয়া 79৮৮ সামনে ঠেলিয়! দিতে হয় । ১নং ব্রেনে ইহার পর 13061 এ 

0260. চাপ দিয়া বসাইয়! দিতে হয়। 
জোড়ার পর 00 ঠিক মত জোড়া হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া 6717. 

(0169: 191১০: দিতে হয় । ৃ্ 

৪০৭5 এবং ৪7০০৫ 0৮০০ খুলিবার ও জুড়িবার পদ্ধতি 

13007 ও 73190. 01000 খুলিবার ও জুড়িবার জন্য (0711) 91096 10968 

21196 ও ড্রিল কতুজ প্রয়োজন হয়। প্রথমে নিরাঁপত্বামূলক প্রাকৃবিধান 

কার্ধ করিতে হয় । পরে 7318600, 38751 এবং 130৮৮ 37007 খুলিয়া ফেল । 

তাহার পর 7307 ও 01090. 0709] খোল । 

ইহা খুলিবার পদ্ধতি-_ 
(১) 3৮61 টি 756651097 চ10086 নীচে চাপিয়। ধরিয়া 982! 

1০৮টি উঠাইয়া ফেল। 
(২) 8155855109 ০901) 010 ভিতরের দিকে চাপিয়া ধরিয়া 010-টি 

যতদুর সম্ভব ডানদিকে টানিয়া লও । এইবার 11%282106 05601) এবং 4:18060: 

সামনের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া লও । 

(৩) 145522106 ০90108 ০০৮৪৮০টি এইবার সামনে ঠেলিয়! খুলিয়া লও । 



910 & 0018401)0শর বাসনা 9০0০0 সো খে, 0.0. 05107278 

(8) 1০৫টি বাম হাতে চাপিয়া ধরিয়া 8০৫$টি বাম দিকে ঘোরাও এবং 

7০0 ও 7310০ বিচ্ছিন্ন কর। (চিত্রে অংশগুলির ছবি ও নাম দেখ ) 

ইহা জোড়ার পদ্ধতি-_ 
প্রথমে 311)090 ও 7309৫ জোড়ার পরে 72192521706 ০0791011769 00৮61 

ঠিক জায়গায় ববাও। এইবার 21515521709 089) এবং 1306০৮০: বসাও। 

এইবার 73979] [5৮ 0%%01)টি নীচের দিকে রাখিয়া সোজান্গুজি আপন 
জায়গায় বসাও। পরে অন্ত অংশগুলি জুড়িয়া দাও এবং (0. ঠিক কাজ 
করিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া 0100 01687 191০০ দাও । 

ভ্র্রেম গাম্ন আঅজ্েক্স োভ্ল 

11৩0189721ঠ8 ০01 13152 (0212 

এই পাঠের জন্য প্রয়োজন (৩2, ম্যাগাজিন, ড্রিল-কার্তৃজ, টোটার খালি 
কেস্ ( থাকিলে ), ব্রেনের কাঠামো! ( অভাবে নকৃশা )। 

নিরাপত্তামূলক 'প্রাগবিধান কার্ষের পর 71560) (000, 318782100 09001) 

এবং 76০৮০: 08 হইতে অপসারিত করিয়া 73৮টিকে সম্পূর্ণ পিছনে টানিয়া 

1,110-র ব্রেনের যন্ত্রের চাল দেখানো বিধেয় | 1930 যন্ত্রের .চাল জানা 

থাকিলে 3০টি খারাপ হইয়া গেলে সহজেই ইহার ক্রটি জানিতে পারা যায় এবং 
তাহা! সংশোধন করা যায় । 

[১9৮০0 3101106  এবং টোট। হইতে নির্গত গ্যাসের চাপে 1110-র 
কার্ধকরী অংশ (7219%07 73:90) 13100 300) সামনে-পিছনে যাতায়াত 

করে। (0/0টির 0002106 1)870016 পিছনে টানিয়! ০০৫ করিতে হয় । ইহাতে 

15601) 1379604) 13190] 0:09 পিছনে হটিয়া আসে 7১০৮) 1৮০-এর 

[19007 009]১-এর মাথা চাপে পিছনে হটিয়া গিয়া! 79৮০) 7১০. 8])718-এ 

চাঁপ দেয়। ই্ছাতে 8১710-টি ছোট হইয়! যায় এবং [85%07. 73909:-এ গিয়া 

ধাক্কা খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 7600 501:0£-এর ধাক্কায় পিশুল ও 73:9901) 

8108 সম্মুখে আগাইয়া যায় । পিস্তল 77960)) 73100] 0700) কিছুটা আগাইয়া 

গেলে 99৪: 71960 7397৮এ আটকাইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিস্টনের 

অগ্রগতি বন্ধ হয় । 01)81056 19567 “1৮ ব! “4৮-তে দিয় টিগার -টানিলেই 

টিগারের চাপে 96৪: 58600 79776 হইতে সরিয়া যায় এবং 15600 7379601. 

13190: 0০9] সামনে অগ্রসর হইতে থাকে | 13£966)) 031০০৮-এর অগ্রগতির 
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সময় %86000190 ম্যাগাজিনের সর্বনিয় টোটার বেড়ে ধাক্কা দিয়া টোটাকে 

ঠেলিয়া আগাইম়! লইয়া যায় এবং [30116 099109-এলপ সহায়তায় টোটাকে 

00%70967-এ বা৷ ঘরে ঢুকাইয়া দেয় । এই সময় 15:08060 গুলীর বেড়টি 

রা ধরে। পিস্টনের অগ্রগতি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয় না। ইহা আরও একট
ু 

আগাইয়া যাঁয়। এই অগ্রগতির সময় 718%97 08৮ ফায়ারিং পিনের উপর 

পিছন হইতে চাপ দেয় এবং ফায়ারিং পিন 13:9961) [3190৮-এর সামনের দিকে 

মাঝখানে অবস্থিত ফায়ারিং পিন্ হোলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া 

টোটার পিছনে ধাক্কা মারে । 7:50) 731০0] পিস্টন পোস্টের উপর হালকা। 

ভাঁবে বসান থাকে । এইজন্য পিস্তলের অগ্রগতির শেষভাগে 732690) 031০০/-এর 

পিছনের দিকটি উঠিয়া যায়। কারণ পিস্টনের অগ্রগতির সময় 73999৫)) 1310০1- 

এর ঘোরাল কাধ ছুইটির উপর চাপ পড়ে | 66 01০০৮-এর কীধ ঢুইটি 

উঠিয়। ০৫-র খীজে আটকাইয়া যায়। এইভাবে গুলী না হওয়া অবধি 

৩9০) 73)০০]-টি দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া থাকে । 

টোটা বিস্ফোরণে প্রচণ্ড গ্যাসের চাপ কৃষ্টি হয়। এই গ্যাসের কিয়ংশ 

গুলীটিকে ধাকা দিয়া নলের বাহিরে লইয়া যায় 'এবং কিছুটা গ্যাস 98৪ ৮০ 

দিয়া আসিয়া গ্যাস রেগুলেটারের মধ্যে গ্যাস পোর্টে ঢোকে এবং গ্যাস 

সিলিগারে অবস্থিত পিস্টন হেডের মাথায় চাপ দ্েক্স। এই চাপে পিস্টন 

পিছাইতে থাকে । পিস্টনের পশ্চাদ্গতির সময় 13680) 73100 পিছাইয়। 

যায় এবং 13990) 031০০/-স্থিত 10060 খালি টোটার কেসটি দীতে 

আটকাইয়] টীনিয়া বাহির করে। [58607 73:69) 03100 আরও একটু 

পিছাইলে [9580৮ খালি কেসে ধাক্কা মারে এবং কেসটি 709০$০: ৯1০৮ 

দিয়া ছিটকাইিয়া বাহির হইয়া যায়। পিস্টন গ্রুপ 61967. 70867-এ ধাক্কা 

মারে ও সামনে আগাইতে থাকে--বতক্ষণ-ন। 868 15000 06106 

আটকাইয়! যায়| 0008069 1৩৩: 2৮-এ থাকিলেই টিপিং লিভারের চাপে 

88৪ উঠা-অবস্থায় থাকে, যদি চেঞ্জ লিভার “4১+-তে থাকে, তাহা হইলে টিপপিং 

লিভার এবং 998: 1960 797৮-এর সমতলের নীচে থাকায় 01800. 31690]. 

8]০০৮-এর অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। 
/ 

সংক্ষেপে 1810-র চাল” 

0০0০ 7796৫-_7,০৮-+05:৩--0৮৩৮-819৩) 
এইভাবে চক্রক্রমে 

মেধিন গান চলিতে থাকে । 
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গুলী ভরা, গুলী খালি কর! ও পাল্প! লাগান 

[০80১ [0101050 20. 51817 ১5:28 

প্রথমে ম্যাগাজিন ভরিতে শিখিয়া তবেই লোড করা শিক্ষা কর! যায়। এই 
পাঠের জন্ত প্রয়োজনীয় বন্ত--02, ম্যাগাজিন, ড্রিল কার্তুজ ও ইউটিলিটি পাউচ 
€ 06116 20901) )] 

গুলী ভর। (1,০58 )$ নিরাপত্বামূলক প্রাকৃবিধান কার্ধের পর 

ম্যাগাজিন ভরিতে হয়। ম্যাগাজিনে তিরিশটি টোটা একসঙ্গে ভরা যায়, কিন্ত 

কার্ষকাঁলে কেবলমাত্র আঠাশটি টোটা ভরা হইয়া থাকে । কারণ, ম্যাগাজিনে 

তিরিশটি টোটা ভরিয়া বেশীদিন রাখিলে ম্যাগাজিনের জ্পীং-এর জোর কমিয়া 

যাইতে পারে এবং সেইজন্য 0৫7. চাঁলাইবার সময় বাঁধা পড়িতে পারে। প্রথমে 

একহাতে ম্যাগাজিন ধর। ম্যাগাজিনের প্লাটফরম্ যেন উপরের দিকে থাকে 

এবং ম্যাগাজিন প্লাটফরম্রে £0196০7. যেন বাহিরের দিকে থাকে । ম্যাগাজিন 

বুটের (জুতা) উপর কিংবা উরুর উপর ঠেস দিয়া রাখ। ম্যাগাজিনের ঠোঁটের 

মধ্য দিয়া এবং টোটার বেড ম্যাগাজিন প্লাটফরমের 7০]6০৮০ দিকে রাখিয়া 

একটার পর একটা টোটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ঢোকাও এবং টোটাটিকে 

পিছনদিকে ঠেলিয়। দীও। লক্ষ্য রাখিবে, যেন উপরের টোটার বেড় নীচের 

টোটার বেড়ের পিছনে না চলিয়া যায়। ২৭টি টোটা ঢুকাইবার পর এক টুকরো 

চিন্দি টোটার উপর রাখ এবং ২৮শতম টোটাটি ঢৌকাও। 901) লোড 

করার সময় এই চিন্দি ধরিয়া! টানিয়া! বাহির করিয়! ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন ক্যাচের 

উপর দিয়া বসাইয়! দিতে হয় । চিন্দি দেওয়ার উদ্দেশ্্া এই যে, ম্যাগাজিনের 

ভিতরে ধুলা ঢুকিয়া টোটাগুলির নির্গমনে বাধা সথষ্টি করিবে না 

ম্যাগাজিন খুলিবার সময় প্রথমে টোটা আহ্গুল দিয়! টিপিয়া ধরিয়া সামনে 

ঠেলিয়। বাহির করিতে হয়। পরে সেই টোটাটির সামনের ভাগ দিয়া ম্যাগাজিন- 

স্থিত টোটার বেড়ে কাৎ করিয়া ধাকা দিয়া অন্ত টোটাগুলি বাহির করিয়া 

ফেলিতে হয়। একটি টোটা দ্বারা চার-পাঁচটি টোট! বাহির করিবার পর 

টোটাটি বদলাইয়া ফেলা কর্তব্য । 

3. লোড করার জন্ত প্রথমে 3৩:-এর পিছনে সোজা হইয়া শ্তইরা পড়িতে 

হয়। হাতের তালু ছুইটি মাটির উপর হইতে উঠাইয়া বাম হাত দিয়া উপরের 
দিক হইতে 9181] ০% 6 700৮ আকড়াইয়া ধরিতে হয় এবং ডান হাত দিয়া 
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পিস্তল গ্রীপ একই সময়ে সজোরে ধরিতে হয়| ডান হাতের তর্জনী 12267 

৪০৪:৫-এর বাহিরে সোজাভাবে লাগিয়া থাকে । দুই হাতের কজী ভিতরের 
দিকে চাপ রাখে | টাদমারি, 32 এবং জোড়া পা ষেন এক লাইনে থাকে । 

কাধ 9৮ হইতে এতটা দূরে থাকিবে যাহাতে 73৮ কীধে লাগাইবার জন্ত 
09কে আগাইতে বাপিছাইতে না হয়। 0. এবং দেহ যেন অবিচ্ছিন্ন 
অংশে পর্যবসিত হয় । 

099-এর পিছনে উপরিবণিত প্রক্রিয়ায় শুইয়া! পড়। ডান হাতের তালু 

দিয়া ম্যাগাজিন 008701705 0০৮৪: তড়িৎ গতিতে সামনে সরাইয়া দাও । 

ডান হাত দিয়া ম্যাগাজিন বাহির করিয়া টোটা ঠিক আছে কি নামুহুর্তে 
দেখিয়া ম্যাগাজিনের সামনের দিক নীচু রাখিয়া ম্যাগাজিন 00901778-এ 

বসাও। খটু করিয়া শব্দ করিয়া ম্যাগাজিনটা 02-এ স্বস্থানে অাটিয়া 
বসিবে। এইবার ডান হাতে 0০০2:)5 1787019 ধরিয়া পুরা পিছনে টানিয়া 

আবার সামনে ঠেলিয়! দাও। বাম হাতের আগ্গুল দিয়া 07:089 19৮ওঘকে “3 

মার্ধীয় ঠেলিয়া দাও । ডান হাতে পিস্ুল গ্রীপ এবং বাম হাতে 978]] ০£ ৮7৪ 

834৮৮ চাপিয়া ধর। 

গুলী খালি করা (07019801555 ) 2 ডান হাতে 115222179 0860) 

ঠেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগাজিনটি হাতে ধরিয়া উঠাও এবং ইউটিলিটি পাউচ-এ ভরিয়া 
ফেল। 0178009 19567 “4? বা 7৮-এ ঠেলিয়া দাও। এবার 177009? টেপ 

এবং 0০৫৮ কর, আবার 12689: টেপ। ডান হাতে 71956%2109 

(0787370% 0০০: এবং বাম হাতের তর্জনী দিয়া 11108100 009017)8 

0০৮6: মুহূর্তে বন্ধ কর। এবার উঠিয়া দাড়াও এবং 070 0199: 191202, 

দাও। 

পাল্লা লাগান (51815 551৮08 ) 2 ঠা 2 ও ছি 11 

0০0-এ ড্রাম 5188 ঘুরাইয়া পাল্লা বদলাইতে হর । ইহাতে ২০০ হইতে ২০০০ 

গজ পাল্লা দেওয়া থাকে । ড্রাম ঘুরাইবার সময় একবার থট্ করিয়া শব্দ 

করিলে পাল্লা ৫০ গজ বদলায়। আবার পাল্লার লেখা দেখিয়াও পাল্লা লাগান 
ষায়। 11218 1] ও 11510 1৬-এ 13801 536190 1888এর 616580106 

৪০৪ ঘুরাইয়া পাল্লা ঠিক করিতে হয়। ইহাতে ২০* গজ হইতে ১৫০০ গজ 

অবধি পাল্লা দেওয়া আছে। 
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[.710 ধর এবং লক্ষ্য স্থির করার পদ্ধতি 

48178085180 120101108 

এই পাঠের উদ্দেশ 110 ধরা এবং [)10-তে লক্ষ্যশ্থির করিতে 
শোখানো ৷ ইহার জন্ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-_ 

[।1$ ম্যাগাজিন, ড্রিল কাতুজ, ইউটিলিটি পাঁউচ. এবং টাদমারি | 

আত্মরক্ষামূলক প্রাগ.বিধান কার্ষের পয় 0টি ভরা অবস্থায় রাখ । মনে 
রাখিবে যে, রাইফেলে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করার জন্য যেমন 11010105, 81017 ও 
1.0. ( ধরা, তাক করা ও টি,গার টেপা ) অপরিহার্য, 1/1/0-র দ্বারা অব্যর্থভাবে 

লক্ষ্যভেদ করিতেও ধরা, তাঁক্ করা ও টি,গার টিপিবার তেমনি প্রয়োজনীয়তা 

আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, 7,140 স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং ইহা চাঁলাইবার সময় 
পিছনে কোন ধাক্কা লাগে না। কেবল 7015600 7379901) 31001. 070010-এর 

আগুপিছু চালের জন্য স্বয়ংক্রিয় ভাগে ( 4.56০77980 ) গুলী চালানোর সময় 

[00 থরথর করিয়া কাপে। এই কাপুনির সময় যাহাতে লক্ষ্যবস্ত লক্ষ্যভষ্ট 
না হয় সেইজন্যই ইহা ঠিকভাবে ধরিতে শেখা প্রয়োজন । 

[02-তে লক্ষ্যন্থির করা এবং ০. এ 187. [ রাইফেলে লক্ষ্যাস্থির 

করার পদ্ধতি একই প্রকার। কেননা উভয় প্রকার অস্ত্রেই লক্ষ্য স্থির করিতে 
[3901 9:61)৮এ 4১000076810 5019 ব্যবহৃত হয় । 

[110 ধরা ও [5110 দ্বারা লক্ষ্যন্থির করা অভ্যাস করিতে হইলে নিম্ন- 

লিখিত বিষয়গুলি মনে রাঁখিবে__ 

(১) লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে 719০0. টারগেটের ঠিক মুখোমুখি থাকে | 

812০-এর ৪1০9 ছুটি ষেন সজোরে জমির উপর বসান থাকে । 

(২) (4০-এর পিছনে উপুড় হইয়া শুইয়৷ পড় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের 
পিস্তল গ্রীপ ও বামহাতে উপরদিক হইতে 3108] ০0£ 6৪ 958৮৮ চাপিয়। 

ধর। ডান হাতের তর্জনী 7716697: 00810 ছু'ইয়া বাহিরের দিকে সোজ। 

অবস্থায় রাখ । ছুই হাতের কঞজ্জি ভিতরদিকে পাক দিয়া 14710 ধরিয়া থাক। 

(৩) মাথা এইভাবে রাখ, যাহাতে থুতনি বাম হাতের উপরে বা পিছনদিকে 
থাকে এবং যে চক্ষু দিয়! ল্ষ্যস্থির করিতে হয় তাহা 427:6529 [301৩-এর ঠিক 
পিছনে থাকে । 
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(৪) ছুই পায়ের গোড়ালি একসঙ্গে লাগাইয়৷ সোজা! অবশ্থার রাখ । 

(৫) চাদমারি, 900. এবং দেহ যেন একটি সরলরেখা বরাবর থাকে । লক্ষ্য 

ঠিক করিতে যদি নল উঠাইবার-নামাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কনুই ছু'টি 
পরম্পর হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া পরস্পরের নিকটে টানিয়া আন । 

(৬) লক্ষ্য স্থির করিবার জন্ত 4&.0067%016 77019-এর কেন্দ্র 7019 51917 

রা 0 ছাখাছ£ 0777 
টি 1/৪২£ন 
£! % 
চ১১০১১০ 

রী 
60996510911 9100 এ 80৮01 

20265151711 90175 708 8 €01651517 81.89€ 
7 179556 

লক্ষ) স্থির করণর পদ্ধতি 

ঘর ফলক এবং লক্ষ্যের কেন্দ্র একসঙ্গে মিলাইয়া লও । 

(৭) উপরোক্ত পদ্ধতিতে কার্যসমাপনান্তে বিধিমতে 002; 02198] কর 
এবং (010 01987 76107 দাও। ৃ 

[170 হইতে গুলী ছুড়িবার প্রক্রিয়া! বা! চ258 
মনে রাখিবে যে, একসঙ্গে বেণী গুলী করিবার প্রয়োজন না হইলে 

1,810 হইতেও একটি একটি করিয়া গুলী ছোড়া যায়। আমর পূর্বে দেখিয়াছি 

যে, রাইফেলের [%859£ টানিতে দুইটি চাপ দেওয়া হয়। প্রথম চাপটির ওজন 
অল্পবিস্তর তিন পাউও্ড ও দ্বিতীয় চাপটির ওজন অল্পবিস্তর পাঁচ পাউওড | 739০-এর 

[528%9:-এ কিন্তু কেবলমাত্র একটি চাপ আছে । কিন্তু 73:60 128262 
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চাঁপিবার সময় [:18%9:-এর ঢিলা ভাবট। পূর্বে টানিয়া লইয়৷ তবে 1:51586:-এ 

আসল চাপ' দেওয়া কর্তব্য | 

গুলী বষণের প্রক্রিয়া ঃ 0০:0এর পিছনে 7091001) লও । চেঞ্জ 

লিভার “£৮-এ ঠেলিয়া দাও, 0 ঠিক মতন ধর এবং 30৮৮ কীধে লইয়া যাও । 

লক্ষ্যস্থির করিয়া 1%1559:-এ চাপ দাও | 'থাম' হুকুম পাইলে 74৮৮ মাটিতে 

লইয়া যাও এবং প্রয়োজন হইলে ম্যাগাজিন বদলাও | 4090 ০70, হুকুম পাইলে 

এবং আর কোন নূতন 11:6৮ না দিলে পূর্বের টারগেটের উপরেই গুলী 

চালাইতে থাক। 
(13079 [019? ভকুম পাইলে চেগ্ত লিভার “4৮-তে ঠেলিয়া দাও । 738৮ 

কাধে তোল । লক্ষ্য স্থির কর ও17:1859£: এক সেকেও আন্দাজ টিপিয়া রাখিয়া 
ছাড়িয়া দাও । ইহাতে প্রায় ৩টি গুলীর ঝীক বাহির হইয়া যাইবে । গুলী 

বাহির হইয়া যাইবার পর দেখ £০95:87% লক্ষ্যকেন্ত্রে স্থির আছে কিনা । আবার 
লক্ষ্য ঠিক করিয়া 1188: টেপ । 

দ্রুতহারে গুলী করার সময় প্রতি মিনিটে ৩টি ম্যাগাজিন ভণ্ি গুলীবর্ষণ করা 
হয়। কিন্তু এই সময়ও একসঙ্গে ছুটি-তিনটি গুলীর বীক ঠিকভাবে লক্ষ্যকেন্ত্র 

ছুড়িতে হয়। 
চলন্ত 1:৪০৮-এ গুলী ছোড়ার সময় রাইফেলের স্তায় [,210-র নল 

নাড়ান চলে না। এইজন্ত পাল্লার জন্য যতটা! দরকার আগাইয়া টারগেটের 
চলার পথে লক্ষ্যন্থ্ির রাখ এবং ঠিক সময়ে আট-দশটি গুলীর একটি ঝাক লক্ষ্যের 

দিকে চালাও । 1110-তে এই অবস্থায় একটু বেশী আগাইয়া গুলী কর। 

বরং ভাল । কারণ, তাহাতে [5:8৪৮এ মার ভুল হইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে । 
অবশেষে 080 9:010%0 কর ও 000 0198: 790০: দাও । 

[70501506 4১০0০2 বা আশু ত্রিয়। 

যখন গুলী করিতে করিতে 0০. হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় বা প্রথম হইতেই 
গুলী বর্ষণ না৷ করা যায় তখনকার করণীয় কার্কে আতগুক্রিয়া বল হয়। এই 

অবস্থায় করণীয় কার্য-__ 

(১) 080 কক্ কর। 
(২) ম্যাগাজিন বদলাও। 

(৩) লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলী বর্ষণ কর। 
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আশুক্তরিয়া বা 1707)601909 9০৮1০০-এর প্রয়োজন হয়, যখন-_- 

(ক) ম্যাগাজিন খালি হইয়া ষায়, 

(খ) ম্যাগাজিন ঠিকমতন ভরা! না থাকে, 

(গ) টোটা 1119 2৪ করে অর্থাৎ যখন ফায়ারিং পিনের ধাক্কা খাইয়াও 
গুলী বাহির হয় না। 

(ঘ) টোটার খালি খোল চেম্বারে তটিয়া বসায়, কেবলমাত্র গ্যাসের 
জোরে 6%:296০: তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে অক্ষম হয়। 

ইহা ছাড়াও 78:97 চালনার অন্ত কয়েকটি বাধা বা! ৪৮০7%৪8৪ হইতে পারে । 
যদি দেখা! যায় যে, আশুক্রিয়া করা সত্বেও 00:টি চলিতেছে না, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে, এই বাধার (৪6০29 ) কারণ অবস্থাই নিয়লিখিত চারটি 
কারণের মধ্যে একটি হইবে_ 

(১) ০:.-এর 3০৭যতে কোনরূপ বাধা, 

(২) গ্যাসের স্বল্পতা, 

(৩) চেম্বারের মধ্যে কোন বাধা, 

(8) 0০:-এর সক্রিয় অংশে কোনরূপ ভাঙ্গাচোরা । 

0০-এর ০০5-তে কোন প্রকার বাধ! থাকিলে তাহা! দুর করার 
প্রত্রিলা_ 

(১) আশু ক্রিয়া! সম্পন্ন কর, 

(২) ম্যাগাজিন নামাও, 

(৩) -7০৫5-র মধ্যে কোন বাধা আছে কিনা দেখ এবং থাকিলে তাহা 

অপসারণ কর । 

(৪) চেম্বারে গুলীর কাটা খোল থাকিলে ক্রিয়ারিং প্লাগ ব্যবহার কর। 

(৫) মাগ্যাজিন চড়াও, লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলী বর্ষণ কর । 

গ্যাসের অল্পতার জন্য 02. 0০৫. কর, ম্যাগাজিন নামাও, টিগার টেপ, 
পুনরায় ককৃ কর, 73791 7056 ০96০1-এ তুলিয়া ব্যারেল সামনে ঠেলিয়া দাও। 

085 ০51171097 10012770 চ%: গ্যাস রেগুলেটার হইতে বাহির হইয়! গেলে 

গ্যাস-রেগুলেটারের প্রয়োজনীয় গর্ভ “0*মার্কের সহিত মিলাইয়া এইবার 
ব্যারেল বসাও, ম্যাগাজিন চড়াও এবং গুলী বর্ষণ কর। 

2960) 905 7১০০. টিলা বা ছূর্বল হইয়া! যাওয়ায় বা 9৪৭. 016০6 

ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অথবা 7575960: ভাঙগিয়া যাওয়ায় যদি 900. অকেজো হইয়। 
18 
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থাকে, ভাহা হইলে 8979 797৮ অ৪1185 হইতে অংশগুলি বদলাইয়। লইয়া 

ম্যাগাজিন চড়াও এবং গুলী বর্ষণ কর। 

নানাপ্রকার আড়ালের পিছনে 0 চড়ান 
7708100778 055 0302) 00 5511085 (57255 ০ 0০05 

মনে রাখিতে হইবে যে, আড়ালের প্রকৃতি অনুযায়ী কিভাবে 0 মাউণ্ট 

করিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে হয়। যেখানে 911০0 ঠিক সমতলভাবে রাখা! 
সম্ভব নয় সেখানে 7317০0 মুড়িয়া 00) মাউণ্ট কর! বিধেয়। ইহা! করিবার 

প্রক্রিয়া হইতেছে__ 
(১) 7১081100 লও | 

(২) হুকুম অন্তযায়ী গুলী ছোড়, হুকুম অনুযায়ী গুলীবর্ষণ বন্ধ কর, কিন্তু কাধ 

হইতে 8০৮ নামাইও না; কারণ, তাহা হইলে ব্যারেল উচু হইয়া তোমার 
0981610 প্রকাশ করিয়া! দিবে। 

(৩) 08858 11176 বা “গুলী বন্ধ কর” হুকুম হইলে 9৮0 খালি কর। 

নৃতন ম্যাগাজিন চড়াও এবং চেঞ্জ লিভার ১-এ স্থানান্তরিত কর । 
(৪) পিছন দিকে কোন নতুন আড়ালের পিছনে স্থান গ্রহণ কর। 

স্টেন্ন গান্ন 

915 (0) 

স্টেন গানের সম্পূর্ণ নাম “স্টেনমেসিন কারবাইন'। ইহা নিকট হইতে 
যুদ্ধের (01986 0০%৮০] 739:0618 ) জন্য একটি অতি কার্করী অন্ত্র। ইহা 

আকারে ছোট এবং ইহার নল খুব ছোট হওয়ায় সহজেই যে-কোন দিকে ঘুরাইয়া 
শত্রু নিধন করা যায়। ইহার কার্ধকরী পাল্লা পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ গজ 7 অবশ্ঠ 
ইহার গুলীর সর্বাধিক পাল্লা ১০০ গজ। সাধারণতঃ শক্র ত্রিশ গজের মধ্যে 

থাকিলে ইহা! ব্যবহৃত হইয়! থাকে । এই স্টেন গান হইতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে এবং 
একটি একটি করিয়াও গুলী ছোড়া যায়। স্টেনের গুলীর ব্যাস 911 

(৯ মিলিমিটার )। এইজন্য এই প্রকার গুলীকে 91141 40170707600 বল! 

হয়। শ্বয়ংক্রিয় ভাবে এবং চক্রক্রমে ইহা হইতে মিনিটে ৭৫০টি গুলী ছোড়া যাইতে 
পারে। স্টেনের নলের মুখে গুলীর বেগ ( 1152219 61০0105 ) প্রতি সেকেও্ডে 

১২০০ ফুট। ইহার ওজন ৭ পাঁউও ৮ আউন্স হইতে ৮ পাউওড পর্যস্ত। স্প্রীং 

এবং গুলীর বিস্ফোরণের প্রভাবে স্টেন গান চালিত হয়। 
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সর্বসমেত ছয়টি ভিম্ন ভিন্ন মার্কার স্টেন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
তিনটি মার্কার স্টেনই বেশী ব্যবহৃত হয়। 

এই মার্কাগুলি হইল-_ 
(১) ঠা, 17, 

(২) হা, যা, 
(৩) ঠা. ড। 

4]. [া স্টেনের নল খোলা যায় । আছ. এর নল খোল! যায় না। 

[1]. -এর কুঁদো বা 30৮৮ কাঠের তৈয়ারী। ইহার 202951017 

[১:0660608 আছে এবং ইহার 1069190কে ০, করা যায়। ধু, 

[ঘ স্টেনে সঙ্গিন চড়ান যায়। কিছু সখ্যক ঠা. [ স্টেনও ব্যবহৃত হয়। 

ইহার নলের মুখ সরু__দেখিতে অনেকটা ঝর্না কলমের মুখের মতন। সাধারণ 

স্টেনে তই প্রকারের ম্যাগাজিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধারণ (01077001660) 

ম্যাগাজিন এবং সংস্কৃত (70001761 ) ম্যাগাজিন। প্রথমটিতে ৩২টি 

9111 গুলী ভর! যায় কিন্ত উহাতে ভরা হয় ৩০টি । দ্বিতীয়টিতে ১৯টি 9811 

গুলী ভর! যায়, কিন্তু ভরা হয় ১৮টি । কম করিয়া গুণী ভরার উদ্গেশ্্য এই যে, 

ইহাতে ম্যাগাজিন স্পীং-এর উপর অত্যধিক চাপ পড়ে না । 

স্টেন খোলা? জোড়া এবং সাফ. করার প্রক্রিয়। 

90875, 4১58 51721911775 8100 015512176 

(১) স্টেন খোলার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ৩নং স্টেনের নল খোলা 
যায় না। ইহা! ছাড়া সব স্টেনের 730৮ 73990, 9100 ব্যারেল 7০৫ 

হইতে আলাদ! করাধ্যায়। স্টেন গান খোলার পূর্বে আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃবিধান 
কার্য (38:96 7:90986102) সম্পন্ন কর । পরে 1705517015 0%]-এর উপর বুড়ো 

'আহ্কুল দিয়া চাপ দিয়া উহা! দাবাইয় দাও এবং 30281] ০ 079 730৮6 ডান হাতে 

ধরিয়া নীচের দিকে চাঁপ দিয়া 90৫ হইতে 7৩ বিচ্ছিন্ন কর। 
(২) এইবার জ্্রীং [807810% 0%১এর উপর বুড়ো আঙ্গুল, তর্জনী ও 

মধ্যমার ডগ! দিয়া ভিতর দিকে চাঁপ দাও এবং আক্গুলগুলিকে ঘড়ির কাটার মত 
শুরাইতে থাকিলে 7005176) [7078176 08] ও ন্ত্রীং বাহির হইয়া আসিবে। 

এইবার 0০০128 [2৫] পিছনের দিকে টান এবং 72990) 810৫1 

“পুরোপুরি পিছনে আসিলে 00৫0706 [78001৩টি 78:9901) 1310৫ হইতে 
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টানিয়। বাহির করিয়া আন । 73:960) 21০৫৮টি আপনা আপনি বডি হইতে 
বাহির হইয়৷ আসিবে। 
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1180,1101191116 
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1610966146011911514 89161. 

00468 5006 & 55116 

স্টেন গান ও উহার বিভিন্ন অংশের পরিচয় 

ব্যারেল খুলিবার জন্-_ 
1390০] ০৮ 0%৮)টি বাম হাতের আঙ্গুল দিয়া টানিয়! রাখিয়। ব্যারেলটিকে 

ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাইলে ব্যারেলটি খুলিয়া আসিবে । এইবার 
13970] বত 09৮০%টি টানিয়া রাখিয়া ডান হাতে ঘড়ির কাটার মত ঘুরাইয়া 

ব্যারেলটি বসাও। ব্যারেল জুড়িবার সময় বডি, স্টাড ও ব্যারেলের খাঁজ একত্র 
মিলাইতে হয় । 

8০9, 731০0৮-এর সামনের দিক ভিতরের দিকে দিয়া এবং ্প্রীং- 
কলার বা শ্প্রীং-এর জৌড়া মুখ সামনে দিয়! ধীরে ধীরে 73:99]. 131001টি 
ভিতরে ঢুকাও। 0০0110 71909 7০19 যেন এমনভাবে থাকে যাহাতে 

13:9901) 73100 বডিতে প্রবেশ করার পর 0০৫108 7977119টিকে এ গর্ভে 

সহজে বসান যায়। 0০০10106 [7%7১0)০-এর সাহায্যে 3:96. 31000. 

আরও সামনে ঠেলিয়া দাও । ব্্রীং-এর পিছনদিকে 90208, 7০551208 ও 
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97706 70581705 08 বসাও। তিনটি আঙ্গুলের সাহাষ্যে শ্্রীং-টি সামনে 

বডির মধ্যে ঠেলিয়া ধরিয়া ঘড়ির বিপরীত ক্রমে ঘুরাও। উহা আপনা হইতেই 
বডির মধ্যে আটকাইয়া যাইবে। 

এইবার 7০৮৮এর সামনের খাঁজ বডির খশীজে বসাইয়া উপরের দিকে 
ঝটকা টান দাও । 7300 এবং 74 আাটিয়। বসিবে। 

, এইবার কার্ধকরী অংশ ঠিক কাজ করিতেছে কি না তাহা দেখিয়। লইবার 
জন্য 00010) 71909 পুর! পিছনে টান এবং 0০৫12100 1১1999 আঙ্গুলে 

ধরিয়া রাখিয়। [71289: টেপ । এইরপ প্রক্রিয়া ছুইবার কর | 00013706 [১1909 

ধরিয়া রাখার উদ্দোশ্তা এই যে, 73996. 110৫]. অযথা জোরে সামনে ধাক। 
খাইয়া নষ্ট হইবে না । 

1150221706 খুলিবার জন্য ম্যাগাজিনের পিছনের দিকের প্লেটের মধ্যে যে 

৪৮০. আছে তাহা কোন শক্ত সরু জিনিস দিয়া ভিতরে চাপিয়া দাও এবং 

প্লেটটিকে অপেক্ষাকৃত মোটা অংশের দিকে চাপ দিয়! সরাইয়া খুলিয়া ফেল। 
ম্যাগাজিন ম্প্রীং ও প্লাটফরম্ বাহির করিয়া লও । মনে রাখিবে যে, শ্ত্রীংট 
আংশিক ভাবে আঙুল দিয়! ঢাকিয়া না রাখিলে উহা! ছিটকাইয়৷ বাহিরে 
আসিতে পারে। ম্যাগাজিন জোড়ার জন্য প্লাটফর্ম সহ জ্জীংটি ভিতরে 

ঢোকাও এবং পিছনের প্লেটটি খাজে বসাইয়া ঠেলিয়া বন্ধ কর। জোড়া ঠিক 

হইয়াছে কি না দেখার জন্য একটি 9 11 ম্যাগাজিনে ভরিয়া দেখ । 
সাফাই এর জন্ত 4” * 3" চিন্দি ব্যবহৃত হয় । তেল লাগাবার জন্ত 4" ৮ গু” 

চিন্দি ব্যবহার করিতে হয়। বাকি অংশে আঙ্গুল দিয়া এবং যে অংশে আঙ্গুল 

ঢুকিবে না সেখানে কোন শক্ত সরু জিনিস দিয়া তেল লাগাইতে হয়। চিন্দি 
ব্যবহারের সময় চ9]] ):0981)-র সাহাধ্য লওয়া হয়। গুলী ছোড়ার সময় 

কোথাও তেল না থাকাই বাঞ্ছনীয়। গুলী ছোড়ার পর ব্যারেল সাফ. করিতে 
কখনও গরম জল ব্যবস্থার করিবে না) কারণ তাহাতে 739/:91-এর মধ্যকার ধাতব 

আস্তরণের ক্ষতি হয়। মাঝে মাঝে' চিন্দি দিয়া ম্যাগাজিন সাফ. করিবে ও 

ইহাতে অল্প স্বল্প তেল দিবে । 

গুলী ভরা, গুলী খালি করা; স্টেন বহুন করা! এবং গুলী ছোড়া 
1০50, 00701০50, 0208 2০510০020৩৪ 

এই পাঠের জন্য ম্যাগাজিনে ছুইপ্রকার মার্কার 81197 ড্রিল, কার্তুজ, 008 
5:৪৪ চিন্দি ও ৪1178-এর প্রয়োজন হয় । ১০০ গজ দূর অবধি 6৪:296*ছড়ান 
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অবস্তায় লাগাইয়া রাখিতে হয়। যাহাতে 81690], 1০৫-এর ক্ষতি না 

হয় সেইজন্য স্টেনের চেম্বারের সামনে এক টুকরো চিন্দি লাগাইয়া রাখা 
প্রয়োজন । 

' আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃবিধান কার্য সমাধা করার পর একে একে নিম্ন- 
লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া! হয়। 

ম্যাগাজিন ভর! ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ছুই রকমের ম্যাগাজিন 
স্টেনে ব্যবহৃত হয়-_সাধারণ ও সংস্কৃত। সাধারণ ম্যাগাজিনে ৩২টি গুলী 

ভর! চলে কিন্তু কেবলমাত্র ২৮টি গুলী ভরা হয়। সংস্কৃত ম্যাগাজিনে 

১৯টি গুলী ভরা যায় কিন্তু কেবলমাত্র ১৮টি গুলী ভরা হয়। ম্যাগাজিন 

স্্রীং খুব বেশী শক্ত হওয়ায় ম্যাগাজিনে গুলী ভরিতে 216: ব্যবহার কর৷ 
অনিবার্ধ। 

1116: ঢুই রকমের হইয়া থাকে-_ 

(১) ঠঘু. 7 219: দেখিতে দেশলাই-এর বাকৃসের মত এবং 
(২) ধা. [ড 119: দেখিতে অনেকটা ছোট এবং টিয়াপাঁখির ঠোটের 

মত। ু1197টি ম্যাগাজিনের উপর বসাইয়া' আঙুলের চাপে একে একে গুলী 

ভরিতে হয়। ম্যাগাজিন ভরিবার সময় ইহার কাটা অংশটি নিজের দিকে 

রাখিতে হয় । 4১17770101610, পরিষ্কার করিয়! ম্যাগাজিনে কাট! অংশ 

নিজের দিকে রাখিয়! ম্যাগাজিনের তলার দিক বুটের উপর ঠেস দাঁও। 

এক হাতে 1,৩5০: তোল এবং অন্ত হাতে গুলী প্লাটুফরমের উপর রাখ । 

[)০০:-এ চাপ দিয়া গুলী ভিদ্ভরে ঢুকাইয়া দাও। কয়টি গুলী ঢুকাইলে 

তাহা গুনিয়া যাও। সংস্কৃত ম্যাগাজিনে ১৭টা গুলী ভরা হইলে এবং 

সাধারণ ম্যাগাজিনে ২৭টি গুলী ভরা হইলে একটি চিন্দির টুকরা প্লাট- 

ফরমে রাখিয়া শেষ গুলীটি ভর । 
স্টেনে গুলী ভরিতে ডান 'হাতে ব্যারেল 118:৪9৮এর দিকে রাখিয়া 

স্টেন উঠাও এবং বাম পা আগাইয়া দাও। ডান হাতে 8৮৮এর সরু 
অংশটি চাপিয়া ধর এবং বী হাতে ম্যাগাজিন ধর । গুলী ঠিক ভরা আছে কি না 

পরীক্ষা করিয়া দেখ । নিজের দ্দিকে ম্যাগাজিনের ঢোকা! অংশ রাখিয়া 1)09817)6- 

এর মধ্যে মাঁগাঙ্গিন সম্পূর্ণ বসাও। ডান হাতে ০০৫৭5 1080019-কে 
নিজের গর্ভে ঠেলিয়া বসাইয়া দাও। এইকপ প্রক্রিয়ায় স্টেন গান লোড করা 

. সম্পূর্ণ হইল। 
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স্টেন বহন করিবার প্রক্রির।£ স্টেন তিন রকম ভাবে বহন করিয়া 
লইয়া যাওয়া যায়-_ 

(১) 81108-এ ঝুলাইয়া, স্টেন হাতে লইয়া বা গলায় মালার মত ঝুলাইয়া 
লয়! যাওয়া যায়। 

(২) 1 00816107) করিয়া, 

(৩) 0 00916100. (সমতল শস্তর ) করিয়। | 

সব অবস্থাতেই ০০৫1179 17819 যেন নিজের গর্তে স্াটিয়া বসিয়া থাকে। 

799৫5 (প্রস্তুত) শক্র দেখিতে পাইলে স্টেন 2১৪৪8 7০51৮1০7-এ 
আনা হয়। এই অবস্থীয় বাম হাত ম্যাগাজিনের নীচের দিক হইতে ব্যারেলটিকে 
ধরিয়। থাকে । ডান হাত দিয়া ০০12:% 1)97018 পিছনে টানিয়া স্টেন 

00901 করা হয়, 199: “তে (28600089610 ) চাপিয়া দেওয়া হয় এবং 

তর্জনী /288:-এর উপর রাখা থাকে । নলের মুখ সব সময় শত্রুর দিকে থাকে । 

ম্যাগীজিন খালি কর! 2 ম্যাগাজিন খালি করিতে ম্যাগাজিন খুলিয়া লও । 
ডান হাতে ০0212705 1,27016 ধর এবং 6669: টিপিয়া ধরিয়৷ ছুইবার ০০০1208 

1)870]9টি সামনে-পিছনে লইয়া যাও। স্টেনটিকে সমতল শন্ত্র কর এবং 697 
01687 1১600: দাও । 

চ78 7১০৪৫৫০ছ এবং গুলী করা £ বাম পায়ের হাটু বীকাইয়া সামনে 
ঝুকিয়া দাড়াও । বাম পায়ের আগ্গুল শক্রক্নদিকে থাকিবে এবং ডান পায়ের 

পাতা বাম পায়ের গোড়ালির সমকোণে থাকিবে । শক্র পঞ্চাশ গজের বেশী দূরে 
থাকিলে 39৮৮ কীধে রাখ । 4009708 19019 ও £0:98201)6 ফলকের মাধ্যমে 

লক্ষ্য স্থির কর। 1959: 8৪6০1910-এ থাকিবে । লক্ষ্য স্থির হইলে একটি-একটি 

করিয়া গুলী ছোড়। শক্র পঞ্চাশ গজের ভিতর থাকিলে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য 
সময় নষ্ট না করিয়া 03৯৮6০ 0:0501) 7051007-এ কোমরের নিকট 896৮ রাখিয়া 

স্বয়ংক্রিয়া ভাবে গুলী কর অর্থাৎ 1689: টেপ। 

যদি প্রথম শত্রুকে নিধন করিবার পর ডাইন, বাম বা পিছন দিক হইতে 
অন্য কোন শক্ত আসে, তাহা হইলে বাম পাঁকে কেন্দ্র করিয়া শত্রুর দিকে ঘুরিয়া 
দাড়াও অর্থাৎ প্রয়োজন মত ডান পাঁ-কে এমন ভাবে পিছন দিকে সরাইয়৷ লও 
যাহাতে সহজে শক্রর দিকে বাম পায়ের আনল রাখিয়া! ডান পায়ের পাতা বাম 
পায়ের গোড়ালির সমকোণে রাখিতে পার । 
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আশু ক্রিয়া! বা 11027753586 5০002 

আশু ক্রিয়৷ অর্থাৎ স্টেনে গুলী চলাচলে হঠাৎ বিদ্ব সথ্টি হইলে কি করণীয় 
তাহাই নিয়ে বর্ণিত হইল। এই কার্য করিবার পর যতক্ষণ পর্যস্ত স্টেন আবার 
কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব না হয় ততক্ষণ পর্যস্ত আশুক্রিয়া খুসম্পন্ 

হইয়াছে বলা ষায় না। 

গুলীবর্ষণ করিতে করিতে স্টেন হঠাৎ বন্ধ হইয়। গেলে বা প্রথম হইতেই গুলী 

বর্ষণ না করিতে পারিলে আশুক্রিয়! কর । স্টেনটি [,080176 70916100-4 'আন, 

আঙ্গুল 0%%9ঃ-এর বাহিরে লইয়া আইস, দ্রুত 0০০৮ কর, একটু ঝুকিয়া 
8160610 ৪1০৮-এর ভিতরটা দেখ । যদি ম্যাগাজিন ঠিকমত না বসিয়৷ থাকে 

তবে ইহা ঠেলিয়৷ ঠিকভাবে বসাও। লক্ষ্যস্থির করিয়া টিগার টেপ। উদ্দেশ্য 
সাধন ছইয়। গেলে স্টেন 199] কর এবং 61) 0199: 297০0 দাও | 

স্টেনের 2০ঠতে গুলীর খোল আটকাইয়া থাকিলেও স্টেন হইতে গুলী 

ছোড়া যায় না। ইহা বাহির করিবার জন্য 0০৫1 করার পর স্টেনটি ডান দিকে 
ছই-তিন বার নাড়াও। কেস বাহির হইয়া! গেলে লক্ষ্যস্থির কর এবং গুলী কর। 

যদি দেখ, চেম্বারে গুলী রহিয়াছে তাহা হইলে ম্যাগাজিন বাহির করিয়া লও | 

লক্ষ্যন্থির কর এবং গুলী ছোড়। স্টেন 110901715 70816107-এ আনিয়া 

ম্যাগাজিন চড়াও । প্রয়োজন হইলে 0০৫]. কর এবং গুলী চালাও । 

সময় সময় দেখা যায় যে, স্টেনের ০০৫7706 1187016 পিছনে টানা বাইতেছে 

না। এই অবস্থায় 9:০০৮এর দিকে নল রখিয়া 9013716 1781019 এ [91] 

6::9081) লাগাইয়া জোরে পিছন দিকে ঠেলিতে হয় । যদি রাত্রে আশ ক্রিয়া 
করিতে হয় তাহা হইলে সর্বদা 00০22106 19870019 58295 ৪৮৪৮-এ লাগাইয়া 

রাখিবে। এই অবস্থায় আঙ্কুল কখনও টিগারের নিকট রাখিবে না । 

৩৬নহ ন্লোমাল্লস সআাধাল্পপ বর্ণনা গু শিষ্য 

0606751  ৫59০00000 200 0135:506515055 ০06 36 

(04570506 

৩৬ নং বোমা তিন প্রকারের হয়-_. 

(১) ড্ভিলে ব্যবহার্য। 

(২) শিক্ষার্থে ব্যবহার্ধ। 

(৩) যুদ্ধে ব্যবহার্য লব, 8. বা অতি-বিশ্ফোরক | 
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ডরিলে ব্যবহার্য 8:9::%7৪-এর উপর সাদা রং লাগান থাকে এবং ইহাতে কয়েকটি 
সরু ছিত্র থাকে । 097909-এর চাল শিক্ষার্থে ব্যবহৃত £97996-এর 

এক পাঁশ কাটা থাকে | নুন. 697906 বা অতি বিস্ফোরক £2979-এর 

খোলে কোন গর্ভ থাকে না এবং ইহাতে লাল ও হল্দে রঙের বেড় দেওয়া থাকে। 
08:9080৩-এর আকৃতি একটি ছোট আনারসের ন্যায় এবং ইহার খোলের উপর 

অনেকগুলি চৌখুপি থাকে । ইহার নীচের দিকে একটি গোলাকার স্টীলের কেদ্- 
প্লাগ থাকে । এই স্টীলের চাকৃতিটি ঘুরাইয়া ৪797%0০-এর খোল হইতে ইহা 
খুলিয়া ফেলা যায়। 0252909-এর উপর দিকে ছুইটি ( কাধের মত ) উচু জিনিস 
থাকে ; এই দুইটিকে 57:97809-এর 91)091962 বা কাধ বলা হয়। কাধ ছুইটির 

মধ্যবর্তী স্থানে একটি খাজ আছে 7; একটি লিভার €:9:9৭9-এর মাথায় কাধের 

সম্মুখে টিগারের খশাজের মধ্যে দিয়া ঢুকাইয়া কাধের ম্যধবর্তী খশজে বসান 
থাকে । ছুই কাধের মধ্যকার গর্ভ দিয় একটি ৪৪£9ঠয 712 পুরিয়া এ লিভারাটিকে 

আটকাইয়া রাখা হয়। 9%£9%য 71-এর ডান দিকে একটি গোল রিং থাকে । 

বোমার খোলে পাশের দিকে একটি বড় স্ক্রু থাকে । এই স্ত্ু খুলিয়া খোলের 
ভিতর বিস্ফোরক ভর! হয় । শক্র যখন পরিখার মধ্যে, ঘরের মধ্যে বা কোন 

আড়ালের পিছনে থাকে তখন তাহাকে ধ্বংস করার জন্য এই 790909 ব্যবহার 

করা হয়। সাধারণতঃ 89709 0, বা হাতাহাতি লড়াই-এ ব্যবহৃত হয়। 
হাত দিয়! ছুড়িলে এই 07910909 ৩০-৩৫ গজ পর্যস্ত দুরে নিক্ষেপ করা যায়। 

97910%08 ছোড়ার রাইফেলে ডিন্চারজার ক্যাপ লাগাইয়া এই £910809 

ছুড়িলে ইহা ২০০ গজ দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। জঙ্গলে, রাস্তায় লুক্কায়িত 
শত্রসৈন্তের সঙ্গে রাত্রি কালের যুদ্ধে শক্র ধ্বংস করার জন্য ইহা একটি উত্রষ্ট অস্ত্র 
297099-এর ওজন দেড় পাউও ) ইহা! যেখানে ফাটে তাহার চারিদিকে ৯ গজ 

জায়গার সবকিছু ধ্বংস হইয়! যায় । 0:90206 ফাটিলে ইহার বিপদজনক এলাকা 

চারিদিকে ৩০০ গজ । ইহা ছোড়ার পূর্বে নিজেদের উপর এই বোমার প্রভাব কি 

হইবে ভাহা বিচার করিয়া দেখা অতি আবন্তক। নিজেরা" ভাল আড়ালের 
পিছনে না থাকিলে বা! বোমা ফাটিবার পূর্বে শুইয়া না পড়িলে নিজেদেরই ধ্বংস 
হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ইহাতে তিন প্রকার ফিউজ ব্যবহার করা যায়। 

(১) 1[7.865005709008 বা সঙ্গে সঙ্গে ফাটা _টিগার ফিউজের ক্যাপে ধাক্কা 

মারার সঙ্গে সঙ্গে বোমাটি ফাটিয়া যায়। সাধারণতঃ বুৰি ট্রপে বোমা ব্যবহারের 
সময় এই ফিউজ ব্যবহৃত হয় । 
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(২) ০০: 860010. 1856 বা চার সেকেও ফিউজ- টিগার পড়ার চার 

সেকেও বাদে এই বোমা ফাটে। হাত দিয়া নিক্ষেপ করার সময়ও এই ফিউজ 

ব্যবহার করা হয়। 

(৩) সাত সেকেও্ড ফিউজ-_রাইফেলে ব্যবহার করার সময় ৩৬ নং গ্রেনেডে 
এই ফিউজ লাগানো হয়। 

প্রস্তুত প্রণালী ; বোমার অক্ষ বরাবর উপর হইতে নীচে একটি বড় গোল 
সুড়ঙ্গ আছে। 'এই সুড়টিকে 1006 9199 বল! হয়। এই সুড়ঙ্ষটির ভিতরে 

একটি স্ট্রাইকার ও তাহার চারিদিকে একটি জড়ান স্ট্রাইকার শ্প্িং থাকে । 

বেস্-্লাগ্ খুলিয়া লইলে দেখা যায় যে, 1০ 9196%-এর পাশে আর একটি 

ছোট গোল সুড়ঙ্গ আছে। বেদ্-প্লাগ খুলিয়া একটি কাঠি বা ড্রিল কার্তুজ 1028 
8186৫-এর নীচের দিক হইতে ঢুকাইয়া জোরে চাপ দিলে স্ট্রাইকারটি 102 

৮০০ ৪৮ 
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20155 

৩৬নং গ্রেনেডের বিভিন্ন অংশের চিত্র 

9198৮৪-এর ুড়ঙ্গপথে বোমার মাথা দিয়! বাহির হইয়! পড়ে। এই স্ট্াই 
কারের মাথার নীচে একটি খাঁজ আছে। এই খাঁজে লিভারের অগ্রভাগ 
বসাইয়৷ লিভারের ছুই পাশ 9০5199-এর খাঁজে আটকাইয়া ৪:০1৫৪:-এর 

মধ্যবর্তী স্থানে লিভারটিকে চাপিয়া বসাইবার পর 911021067-এর গর্তে 88090) 
0 ঢুকাইয়া দেওয়! হয়। 

বোম! ছোড়ার পূর্বে একটি ফিউজ লহয়া কউজের "22 ক্যাপ 1০98 
গ৩6৩-এ টুকাইয়। দিতে হয় এবং 09600860: 1006 ৪)99৪-এর পাশ্ববর্তী 

০] 
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ছোট গোল গর্ভে সাবধানে ঢুকাইয়! দিতে হয়। তাহার পর বেদ্-প্রাগ বোমার 
খোলে বসাইয়৷ ঘুরাইয়া আটিয়। দিতে হয়। 

৩৬নং বোমার যন্ত্রের চাল_০০০ 0 খুলিয়া লইলেৰ স্ট্রাইকার-্ীং- 
এর টানে লিভারটি ছিট্কাইয়া খজ হইতে বাহির হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
্ট্রাইকারের মাথাটি গিয়া! '22 ক্যাপে ধাক্কা মারে। ইহাতে ক্যাপের ভিতর 
অগ্নিসংযোগ হয়; সেই আগুন ফিউজের মধ্য দিয়া গিয়া 0০/০০৪%০টি 

ফাটায়। 1)90860:-এর বিস্ফোরণে গ্রেনেডের খোলের মধ্যস্থিত 

অতি বিক্ফোরকের প্রচণ্ড বিক্ফোরণ ঘটে। ফলে ইস্পাত নিগিত খোল 
খণ্ড খণ্ড হইয়া! চারিদিকে ছিটকাইয়া যায় এবং প্রত্যেক ইস্পাত টুকরা 
শত্রুকে ঘায়েল করিয়া থাকে । অত্যন্ত কার্ষকরী হইলে "22 ক্যাপের 

বিস্ফোরণ ও ডেটোনেটরের বিস্ফোরণ একই সঙ্গে হয়। চার সেকেণ্ড ফিউজে 

( ফিউজের রং সাদা ) *22 ক্যাপের বিশ্ফোরণের চার সেকেও বাদে ৫৪%০- 
09০:-এর বিস্ফোরণ ঘটে । সাত সেকেণ্ড ফিউজ হইলে ( রাইফেলে ব্যবহারের 

সময় এই ফিউজ দেওয়া হয়। ইহাতে ফিউজের উপর রবারের পাতলা আস্তরণ 

থাকে ) "2 ক্যাপের বিস্ফোরণের সাত সেকেও্ড পর ০.9০79১০:-এর বিস্ফোরণ 

হয়। ৩৬ নং গ্রেনেডে অতি বিক্ফোরক হিসাবে 40801 ব্যবহার করা হয়। 

বিভিন্ন প্রকারের আড়ালের পিছন হুইতে গ্রেনেড নিক্ষেপ 
(05750৩15707 ৩720 ৫10শিভাতে (958 ০6 ০০৬৩1 

.. লক্ষ্য রাখিতে হইবে ষে, 8:99৫6 নিক্ষেপ করিবার সময় £:97909-এর 
বিস্ফোরণে নিজে না আহত হই। 929:006-এর টুকরা ৩০০ গজ দূরে থাকা 

অবস্থায় আহত করিতে পারে এবং হাতের সাহায্যে ৩০০ গজের পিছনে 
87917909 নিক্ষেপ করা অসম্ভব । 

ইহা ২৫-৩০ গজ অবধি দূরে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে । যদি শক্র কোন 
আড়ালের পিছনে থাকে বা পরিখার মধ্যে থাকে তাহা হইলে তাহার উপর 
%:920৪909'নিক্ষেপ করা অপেক্ষারুত নিরাপদ । কিন্তু তখনও খোলা জমিতে 
দাড়াইয়া 8978৩ ছুড়িলে ৪9799 মাটিতে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে মাটির উপর 

শুইয়া পড়িতে হয়। পরিখা বা উচু আড়ালের পিছনে থাকিয়া প্লিনটার 
লাগাইলে নিজের আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না! | যদি মনে হয় যে, 6767906 

শক্রর উপর পড়িতে চার সেকেগ্ডের কম সময় লাগিবে, তাহা হইলে ৪৪0 [10 
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খোঁলার পর লিভারাটি ছিট্কাইয়৷ যাওয়ার পরও ক্ষণকাল 8:596টি 
হাতে ধরিয়া রাখিয়া তবে উহা নিক্ষেপ করা৷ উচিত ; নতুবা শক্রু £790209টি 
কুড়াইয়া লইয়া তোমার উপর নিক্ষেপ করার মত সময় পাইতে পারে। 
নিজে শক্রু অপেক্ষা উচু জমিতে, পরিখায় বা আড়ালে থাকার সময় 
87970915 উচু করিয়া না ছু'ড়িয়৷ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফেলা যাইতে পারে। 
1)800810: না ফাটিলে শুধু মাটির ধাক্কায় £:9789 ফাটে না। 

২ হউক লা 2" 71020 

২" মর্টার খোলা, জোড়া এবং সাফ করার পদ্ধতি 

২" ইঞ্চি মর্টার খোলা, জোড়া এবং সাফ করিবার জন্য হোভীস্থিত 7397৩] 
€019970106 73081) 2100 00১ 1%1)79918$6) 01] 0810) 00601) 9,869, 

010077109610) 60015 এবং 29001) এব, ৪” ইঞ্চি 81০: প্রয়োজন হয় । 

২" ইঞ্চি মর্টারের আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃবিধান কার্ধের জন্ত মর্টার-এর মুখের 
ঢাকনি খুলিয়া ফেপিয়! মর্টার উপ্টাইয়া দেখিতে হয় তাহার ভিতর কিছু আছে 
কিনা । এইরূপে 090], হোল্ডল প্রভৃতিও ঠিক আছে কিনা এই সময়ে 

দেখিয়া লওয়া কর্তব্য। শিক্ষার্থীরা ইহার পূর্বে 86 [ন.নি, 925020৪-এর পাঠ 
সম্পূর্ণ করিয়। থাকে বলিয়া এই সময় তাহাদের 0:919-এর বৈশিষ্ট্য সন্ধে প্রশ্ন 

করা বাঞ্ছনীয় | 
১৬ ই্ঞি মর্টারকে 0190000 0010178)091-এর “তোপ' বলা যাইতে পারে। 

ইহার ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার গোলার কার্যকারিতা খুব বেশী। 
শত্রু যখন পরিখার অভ্যন্তরে বা কোন কিছুর আড়ালে থাকে তখন তাহার উপর 
পরোক্ষ ভাবে গোলা বর্ষণের জন্য এই অস্ত্র বাবহার করা হয়। ইহার ওজন ১২ পা. 
«& আ.। এইজন্য ইহা সহজেই বহনযোগ্য | ২" ইঞ্চি মর্টার-এর নলের ব্যাস 
২+০০২ ইঞ্চি এবং ইহাতে ব্যবহৃত বোমার ব্যাস ২" ইঞ্চি। এইজন্য ২ ইঞ্চি 
মর্টারকে 879]1 ৪70৪ শ্রেণীভূপ্ত কর! হয় না। ২ ইঞ্িঃ মর্টার লম্বায় 
১৯৯৪ ইঞ্চি | চ196০০7-এ সাধারণত তিন জন সৈনিক ২" ইঞ্চি মর্টার দলে 

থাকে । 0022008709:-এ্র কাজ গোলা বর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ছুই 

জন জোয়ানের কাজ গোলা বর্ষণ করা। প্রয়োজন হইলে একজন লোক কার্যকরী 
ভারে ইহা ব্যবহার করিতে পারে। ইহার গোলার পাল্লা সর্বাধিক ৫২৫ 
গজ। ..8৫” ডিগ্রী কোণ করিয়া গোলা বর্ষণ করিলে তাহার পাল্লা সর্বাপেক্ষা 
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অধিক হয়। জমির সহিত নলের কোণ ৪৫০ ডিগ্রী হইতে কম-বেশী হইলে গোলার 
পাল্লা উভয় ক্ষেত্রেই কম হইতে থাকে । এই অস্ত্রে চার প্রকারের গোলা ব্যবহার 
করা যায়-_ 

(ক) শী, বা অতিবিক্ষোরক, 

(খ) 5977016 বা ধূমস্থষ্টিকারী, 

(গ) 7: বা প্যারাস্থট গোলা, 

(ঘ) 91879] বা সংকেত দিবার জন্য ব্যবহৃত বোমা । 

7.1, বোমাতে আহত করার এলাকার চারিদিকে ২৫০ গজ এবং ৮ গজ 

ব্যাসার্ধের মধ্যে কেহ থাকিলে বিস্ফোরণের ফলে তাহার মৃত্যু অনিবার্ধ। ইহাতে 
লক্ষ্য স্থির করার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকার জন্য ইহার দ্বার! সর্বদা 
অব্যর্থভাবে লক্ষ্য বিন্দুতে আঘাত করা সম্ভবপর হয় না। ২" ইঞ্চি মর্টার 
রাইফেলের ন্যায় 081192%660. ৪015 নহে । 

২” ইঞ্চি মর্টার খোলা ও জোড়া এবং ইহা! পরিষ্কার করার পদ্ধতিকে ছুই 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । 

খোলা ও জোড়ার পদ্ধতি £ মর্টারকে দুই ভাগে খোলা হয়-_ 
(১) 73889 57909, 

(২) 73990) এবং 38761 | 

মর্টার ছুই প্রকারের হয়। এক প্রকারের ম্টারের ব্যারেলে প্যাচ পুরো থাকে, 
অন্ত প্রকার ব্যারেলে প্যাচ অর্ধাকারে থাকে । প্রথম প্রকারের মর্টারের 7৫৩] 
৪89] 1080, 11176 010 এবং 21706 0) 80706 খুলিবার জন্য 1১82০] 

৫৪০)-এ একটু চাপ দিয়া ৮০:2৪] ঘুরাইয়া খুলিয়া ফেলিতে হয়। দ্বিতীয় 

প্রকারের মর্টার হইলে 1১%76] ০5০০. টিপিয়া৷ ধরিয়া এক-চতুর্থাংশ ঘুরাইয়া 
সোজা টানিলেই উহা খুলিয়া যায় । ইহার পর 00221190100. 6০০] অথবা 

কোন ক্কু-ড়াইভার দ্বারা ৪69০] 780 71716 ৪079 জ-কে ছুই পাক ঘুরাইলেই 

9096] 190 1011776 [017 ও 11775 ]017) 50012108 পৃথক করা যায়। 

দ্বিতীয় প্রকারের মর্টার হইলে 1১:20] ০৪6৫%টিকে একটু চাপ দিয়া $ 

ভাগ ঘুরাইয়া সোজা টানিলে উহা খুলিয়া যায় । | 

মর্টার-এর আর কোন অংশ খুলিবার প্রয়োজন হয় না। 
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জোড়ার প্রক্রিয়া খোলার প্রক্রিয়ার বিপরীত ক্রমে সাধিত হয়। প্রথমে 
পাঠাতে 012 এবং 205 00 গুপুঃডেকে নিজের মত ঠিক ঠিক জায়গায় 

বসাইয়া 2508 50:9জটিকে জোরে আটিয়া ৪9] 79একে যথাস্থানে বসাইয়া 

দিতে হয়। ইহার পর প্রথম প্রকার মর্টারে প্যাচ ঠিকমত বসাইয়। 086] 
০9000) টিপিয়া ধরিয়া 099] ঘুরাইয়া বসাইয়। দিতে হয় । 4১11706 11779টি 

ঠিক উপরের দিকে আছে কিনা তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 

রব 57125657229 

61110 501২6৬/ 

রি 
০ 

+ শী 

স্পা 
০ 
2 
পেস 
্প্সপিী 
হিস সপ ুস্স্প 

. 
সারির ০০ 
সুপ 

-স্্স্প্ি 
+ পপ 

রি ৯২ ২ 

খোলা অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকারের মর্টার 

দ্বিতীয় প্রকারের ৪59] জুড়িবার জন্ত এমনভাবে 9:6] বসাইতে হয়* 

যাহাতে 7980 1019০-এ কাটা প্যাচ ৪::91-এর ভিতরের কাটা প্যাচের মধ্যে 

ঠিকভাবে বসিয়া ষায়। ইহার পর 7%৮9]টি ডান দিকে & ভাগ ঘুরাইয়া দিতে 
হয়। 73%2] ঠিকভাবে বসিয়। গেলে 092০] ০৪৮০) ছাড়িয়া দিতে হয়। 

মর্টারের বিভিন্ন প্রকারের অংশগুলি চিত্রে দেখান হইয়ছে। 

পরিষ্কার করার পদ্ধতি £ যুদ্ধের সময়ে মর্টার ব্যবহৃত হোক বা না হোক 
মর্টারকে সর্বদ! পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন | অন্য সময়ও ইহাকে প্রতি ৭ দিন 

অস্ুক্ণ পরিষ্ধার করা উচিত। হোল্ডলের মধ্যে মর্টারকে পরিষ্কার ভাবে রাখার 
বন্দোবস্ত থাকে এবং প্রতি মর্টারের সহিত একটি হোন্ডল থাকে । 78:৩1 সাফ 
করিবার জন্ত 192৩] 018801776 10:081-এর উপর ০০৮60. দ%566 জড়াইয়া 

0৪৩] তেল দিয়! মুছিয়া দিতে হয়। 798:91-এর গ্যাচ এবং 1299৫) 

পরিষ্কারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। 9699] 00 ও 711706 7. 
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৪2:108 তেল দিয়া ভিজাইয়া একটু নেকড়৷ দিয়! সাফ, করিতে হয়। 738%89 

98৪-এর ময়লাও সাফ করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মর্টারের উপরিভাগও 
তেল দিয়া পরিষফার করিতে হইবে । 

7181180 ঠ1 99110 

হব” ০৮৮ ০011811181101700।- 
্. / 61011 - 81৭ 

০010৩ ৮8515 

মর্টার পরিক্ধীর করার বিভিনন সরঞ্জাম . 

গোল! বর্ষণের পুর্বে ঃ মর্টারের অংশগুলি খুলিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার করিতে 
হয়। [71175 0011) এবং 206 020) 5927) ঠিক মত কাঁজ করিতেছে কিনা 

এবং 008 )0০1-এর ভিতর দিয়া যথারীতি 21 বাহির হইতেছে কিনা তাহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। 

যদি [110 7017) ঠিক মত বাহির ন! হয় তাহা হইলে গোলা বর্ষণ করা চলিবে 

না। [8 10. যদি সর্বদা বাহির হইয়া থাকে তাহা হইলেও গোলা, গুলীমুখে 
প্রবেশ করিবার পর ৪899] 180-এ ধাক্কা খাইয়া আপনা আপনিই 29 হইয়া 

যাইবে । 

ইহা দেখিবার জন্য দুই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে-_- 
(১) গাছের একটি পাতা বা কাগজের একটি টুকরা ৪696] 79৭-এর উপর 

রাখিয়া 9189০: টিপিলেই 2075 01) 1019 হইতে 21709 7010 বাহির হই! 

এঁ পাছা বা কাগজ ছিদ্র করিয়া দিবে। 
(২) হাক্কাভাবে নিজের হাতের বুড়া আহ্ুল 9991 790-এর উপর রাখিয়া 

286০: টিপিলে 2228 010 0০19 হইতে 2116 015 বাহির হইয়া আহলে ধাৰা 

দিবে। এইরূপে পরীক্ষা করিবার সময় মনে রাখিবে ঝে, বুড়া আঙ্গুলটি, সজোরে 
৪১96] 7৪-এর উপর চাপিয়া রাখিলে ইহ! ছিদ্র হইয়! যাইবার সম্ভাবনা । 
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গোল! বর্ষণের সময়ও [০৮:এর প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহার 
কারণ এই যে, অবিরত গোলা চালাইতে থাকিলে ৪6991 7%0-এর উপর 

বারদের ধেয়া জম! হইতে থাকে । এই ধোয়ার আবরণ মোটা হইয়া পড়িলে 
71706 010 ও গোলার ০৪-এর মধ্যেও একটি আবরণ থাকিয়। যায়। এইজন্য 
9706 10টি ঠিক জোরের সহিত আর ০৪০-এ আঘাত করিতে পারে না। 
এইজন্য গোলা বর্ষণ ব্যাহত হইয়া পড়িতে পারে। ইহা! ছাড়াও অনেক সময় 
গোল৷ ছুড়িতে ছুড়িতে 17176 0011) ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে বা 910117)9টির জোর 

কমিয়া যাইতে পারে । এই অবস্থাতে 17075: সাফ কর! এবং ভগ্ন অংশটি বাদ 
দেওয়া প্রয়োজন হয়। 

গুলী ছোড়ার পরে 71০:5-এর সাফাই £ 21০:7টি খুলিয়া ফেলিয়া 
বিশেষভাবে 12061) ৪0661 0, 7070 00 হিট 010 80005 প্রভৃতি 

বিভিন্ন অংশগুলি বিশেষভাবে পরিষার করিতে হয়। 78761-এর ভিতর 

২৫7, 2168 

56628091815 5০25৬ 
অ্০০01৭1812110৭ 17001 4থ5101% 

21615 911৭ ৪9৯ £1২6|. 
৩ 

8856 51৯০৪ 

শিহিযাখ ও 

মর্টারের রিভিন্ন অংশ 

সঞ্চিত বারুদের ধোয়ার আবরণ সাফ করিবার জন্য )%0৩]-এর মধ্যে দিয়া ফুটন্ত 

জল ঢালার প্রয়োজন হয়। বারুদের ধোঁয়া জলে সহজেই দ্রবণীয়। 

11025: খোলা, জোড়া ও সাফাই শিখাইবার সময় ইহার প্রতিটি অংশ 
বুঝাইবার পর ০০৫০৮ বা শিক্ষার্থীদের দ্বারা! তাহা অভ্যাস করান কর্তব্য । একটি 
অংশ ঠিকমত শিখিয়াছে তাহা জানার পরই অন্ত অংশ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 
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দুই ইঞ্চি মর্চার গ্লোলার পরিচিতি এবং ইহাদের বৈশিষ্ট্য ' 
ঢ০০০৪10০02 2750. (0982505755600 01 2” ড8৩657 3৩109 

মর্টার গোলার পরিচিতি ও ইহাদের বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দানের পূর্বে বিভিন্ন 

প্রকারের 10001:092 0০070010-এর 0:089 ৪9০01 প্রয়োজন এবং ইহার চাল 

দেখাইবাই জন্ত প্রয়োজনীয় নকৃশা, বিভিন্ন রঙের চক-খড়ি ঠিক করিয়া রাখা 
কর্তব্য । অস্ত্র ব্যবহারের সময় আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃ-বিধান কার্য সম্পন্ন করা 

অত্যাবশ্তুক ৷ 

1107: হইতে চার প্রকার গোলা বধিত হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ষথা-- 

(১) অতিবিশ্ফৌরক বা 17.. গোলা, 

(২) ধুর স্ট্টিকারী বা 90100 730101), 

(৩) প্যারাস্থট গোলা এবং 
(৪) সংকেত দিবার জন্য ব্যবহৃত 91809] 73০10. 

এখানে উপরোক্ত চার প্রকার বোমা সম্বন্ধে বিশাদভাবে অলোচনা করিবার 
পূর্বে ইহাদের নিক্ষেপের সাধারণ পদ্ধতি বণিত হইপ। 

[১০১৪০ হইতে বোম! নিক্ষেপের প্রক্রিয়া 2 110:5:-এর 8০7০০কে 

৫0/10586 তি5/1৭19 ০5 

525 ১2া৩ 

1. 16771005171 511011 81তি1খিও 

911৭ 51165 ০5109 6 ০2৮ 

অতি বিস্ফোরক বোমার বিভিন্ন অংশ 

ছুই অংশে ভাগ করা যায়। যেমন-_ 
(১) প্রধান অংশ ( 1191) 000 ) এবং 

(২) লেজের অংশ (281] 016 )। 

16 
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এই লেজের অংশই বাতাসের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বোমার ভারসাম্য 
বজায় রাখে । ইহার জন্যই 220%%-এর সম্খুখন্ত বলটি স্থানচ্যুত হইয়া বোমাটিকে 
৪06৫ করে| এই লেজের অংশে ছয়টি পাখ্না আছে এবং ইহার কেন্দ্রে একটি 

8111850 কার্তুজ সম্িবিষ্ট থাকে। সমস্ত লেজের অংশটি প্রধান অংশের 

সহিত জোড়া থাকে । লেজের অংশের নিয়ভাগে একটি 26621101706 087) 

ঝ্াটা থাকে এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি সুড়ঙ্গ থাকে । 1107/-এর 

(7889৮ টিপিলে 77 [9 এই কার্তুজের উপর ধাক্কা দেয় এবং কার্তূজটি 
ফাটিয়া যায়; তখন নির্গত গ্যাস সুড়ঙ্গগুলির মধ্য দিয়া যাইয়া বোমাঁটির উপর 

চাপ দেয়, ফলে বোমাটি উড়িয়া যায়। প্রত্যেক 27079: বোমার উড়িবার 
পদ্ধতি একই প্রকার । 

€৬) অতি বিশ্ফোরক গোলার ওজন ২২ পাঁউগ্ড । ইহার 1111170 2079 

বা মারের এলাক1 চারিদিকে ৮ গজ এবং বিপজ্জনক এলাকা ২৫০ গজ। ইহা 

চিনিবার উপায় হইতেছে বিশেষ করিয়া ইহার রঙউ। এই বোমা হালকা 

০০৭ 

অতি বিস্ফোরক বোমা 

কিন্বা গাঢ় বাদামী রঙও-এ রঞ্জিত থাকে এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি লাল 

এবং সবুজ রঙের মোটা বলয় থাকে । ইহার পিছনের দিকটা একটু গোলাকুতি 
হয় এবং মাথার দিকে একটি গোলাক্কৃতি ৪86 ০) প্যাচ দিয়া আটকান 
থাকে । এই বোমাগুলির উপর ৪1768159 (৪19 বা ফিতা জড়ানো থাকে। 

বোমাটির উপর রঙের বাশিশ করা হয় যাহাতে ইহার উপর হাত দিলেই 
ইহার মন্থণতা! অনুভূত হয় । 

এই বোমার কার্যকরী অংশ 5৪8 ০৪ দ্বারা আবুত থাকে । এই কার্ষকরী 

অংশ বোমাটির মাথার দিকে থাকে । কার্ধকরী অংশের এক ভাগে একাঁট 
৪6 7809 থাকে । উপরের চিত্র দেখ। গোলা নিক্ষেপ করিবার পূর্বে 

৪৪2৪ ০% এবং 217) উভয় অংশই ইহা! হইতে খুলিয়া লওয়া অত্যাবস্তক ৷ 

অবনত, যদি এই অতি বিস্ফোরক গোলাতে ১৫১নং ফিউজ লাগান থাকে তাহা 
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হইলে কেবলমাত্র ইহাতে ৪896 [01টি থাকিবে না। বোমাটি হাতে লইয়া 

প্যাচ খুলিয়া ৪৪£9ঠয ৫৪7)টি খুলিয়া লওয়ার পরে ইহা 108 করা হয়। 

68026) 26800591091), 08) 1৭0,161, 1161. 

হি10৬5 

856০৪ 
911 ছবি 991৭9 

11196 শখ 

512 21৩ 

56001915 8810 56০ 10১1৭ 23 

52০71101৭ /॥. 
হছিছ।1০0৬6 
851৮0 € 
₹18104৩ 96াছাখা 

51168 
81২55 ০/২০ 
9811. 
58667 711৭ 

০286 51145 
৪০০ 
শ০০৮17০৪ 

05161খা 56115 
5511019 
₹1518 0150 
2১95 0150 
1980 2116 
06 ০0126৭01116 1611 ছা; 5161%1160 0£€ 

০1451 

০01৭ 61911 3 0৭ 114780 

বোমার বিভিন্ন কার্যকরী অংশ 

চনত করিতে হইলে £৪৪৩-এর কাজ 758০: টিপিলে বোমার 
| ৮৪:-এ অবস্থিত কার্তুজের ০9]টিতে £1006 01) আঘাত করে। ইহাতে 
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কার্তুজের বিস্ফোরণ ঘটে এবং বোমাটি নলের মুখ দিয়! বাহির হইয়া যায়। এই 

ধাক্কায় 09টি নীচে সরিয়া যায় এবং 67:18-এ চাপ দেয়। এই চাপে বোমার 
ভিতরের 09:09] ৫11877)6] খুলিয়া যায় এবং ৪1107 কিঞ্চিত পিছনে 

সরিয়া আসে । 101200109] 0108107)6]-এ অবস্থিত 102]]টিও ইহাতে মুক্ত হয় 

যায় এবং গড়াইয় গিয়া বাহিরে নীচের দিকে ৪:৮-এবং উপর ষে কাটা অংশটি 

আছে তাহার উপর চলিয়া ষায়। ইহার ফল এই হয় যে, 5৮9: নিজের 

9:1-এর জোরে এতখানি পিছনে সরিয়া যায় যে, ইহার পিছনের দিকটি 

পিতলের তৈয়ারী ৪৪:০৮ ৪]-এর সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়ে । 8৮110 

পিছনে হটিয়! গেলে ৭960290:টি যে-9],09০০:-এ লাগান থাকে তাহ। 

৪)717-র চাপে নিজের [৮০৮-এ ঘুরিয়া যায়। ইহাতে 086072960£ 

861410:-এর ছুচাল অংশ 77988217)9-এ স্থিত বিস্ফোরকের ঠিক নীচে আসিয়া 

পড়ে । 2150921টি বোমার মাথার ৭18০-এর নিয়ে অবস্থিত। এইবার 

বোমাটি &:709৫ হইয়া যায় এবং যখনই ইহা কোন শক্ত জায়গায় ধাক্কা! খায় 
তখনই নরম পাতলা পিতলের তৈরী ০0টি ভিতর দিকে তুবড়াইয় যায়। 
ইহাতে ৭9600960:-এর উপর ৪৮0:টি ধাক্কা মারে । ]09600960£ ফাটিবার 

সঙ্গে সঙ্গে বোমার ভিতরের অতি বিস্ফোরক প্রচণ্ড ভাবে ফাটিয়া যায়। 
এই বোমার ৫০7-এর পাঁত অপেক্ষাকৃত নরম হওয়ার দরুণ ইহার ভেদশক্তি 

(1১676050100 0০০) অল্প । এইভন্ত এই বোমা কেবলমাত্র খোলা 

জায়গায় কিম্বা নরম লোহার পাতের তৈরী যানবাহনের উপর সাফল্যের সহিত 
ব্যবহার করা যাইতে পারে । 
586 928 ব্যবহারের কারণ কি ?_98195 ৮10 না থাকিলে 

বোমাটি প্রথম হইতে £:700. বা ফাটিবার জন্য তৈরী থাকে । এই অবস্থায় 
বোমাটি হাত হইতে পড়িয়! গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটিবে । 981৪%য 17- 

এর কাজ 1%1টিকে নিজের জায়গায় আটকাইয়! রাখা । এই অবস্থায় যদিও বা 

39০$ট মুহূর্তের জন্ত পিছনে হটিয়া আসে, তাহা হইলেও 7৪1]টি নিজের জায়গায় 
স্থির থাকিয়| 5৮10:-এর অগ্রগতি রোধ করে । 

(২) ধোয়া বোমা বা 30০15 790221 2 এই বোমার ওজন ২ পাউও 

এবং ইহার রঙ সবুজ । ইহার দেহ টিন লাগান টানা ইম্পাতের তৈয়ারী। ইহার 
ক্লাধার দিকেও একটি ০%] আটকান থাকে । এই টি তিনটি বড় বড় 
কীলক (]8%০$) দ্বারা দেহের সহিত আটা থাকে । ইহার উপরে এক টুকরা 
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ধাতুখণ্ড (1110775 ৪০১) লাগান থাকে । এই ধাতুখ ও ধরিয়া ইহাকে বহন 

করা ষায়। 

ধোঁয়া বোম! চিনিবার সহজ উপায় £ ধোঁয়া বোমা চিনিতে হইলে নিয়- 
লিখিতগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়-_- 

ইহার-(১) সবুজ রঙ, 
(২) চওড়া লাল বলয়, 

(৩) 120005 90) 1 
ন্ 

95561 89০ ৮16111৭5 51817 

ধোয়া বোমা 

ধোয়া বোমার চাল 2 11669: টানিবার সঙ্গে সঙ্গে 076 17 

কার্তুজের পিছনে আঘাত করে, ফলে কার্তুজের বিস্ফোরণ ঘটে ৷ এই বিস্ফোরণে 
অগ্রিস্ফুলিঙ্গ সুড়ঙ্গ পথে 0105175 0150-এর ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া বোমার 

ভিতরকার দাহ বস্ততে আগুন লাগাইয়া দেয়। ইহাতে 0৪15 091]96 ( দেরী 

করাইবার গুটিকাঁ) কাজ আরম্ভ করে। ইহাতে প্রথমে 077175-এর 

রসায়ন এবং ধুমস্থ্িকারী রসায়নে আগুন লাগিয়া যায়। এই প্রকার বোমায় 
ধুমনুষ্টিকারী রসায়ন বোমার পিছন দিকে থাকায় লেজের কার্তুজ বোম! নিক্ষেপ 
এবং অগ্রিসংযোগ- উভয় কার্ই একসঙ্গে করিয়। থাকে । 7001%5 9119/-এর 

মধ্য দিয়া পাঁচ সেকেও্ড অবধি ধোয়া নির্গত হয়। ইহাতে বোমাটির দ্বারা ছুই 
মিনিট অবধি ধূত্রজাল স্যষ্টি করা যাইতে পারে৷ এই ধুত্রজাল সৃষ্টি করার সময় 
বাতাসের গতি ও দিক্ সম্বন্ধে সচেতন থাক। কর্তব্য । 

ধোয়। বোমার সার্থকত! যুদ্ধের সয় শত্রকে ধেকা দিয়া তাহাদের 
উপর ভীষণ আঘাত হানিতে ধেণরা বোমার বিশেষ প্রয়োজন । ইহা নিক্ষেপ 

করিবার সার্থকতা হইতেছে__ 
(১) খোল! জমির উপর দিয়া শত্রুকে আক্রমণ করার সময় শক্রর সম্মুখে 

ধূত্জাল স্থাষ্টি করা অপরিহার্য । লক্ষ্য স্থির করিয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 
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করিলে তাহাদের ধ্বংসাত্মক শক্তি আক্রমণকারীদের একজনেরও জীবিত অবস্থায় 

প্রত্যাবর্তন করিতে দিবে না। 

(২) অনেক সময় গোলন্দাজ বাহিনী বা! বিমান বাহিনীকে শক্রর অবস্থিতি- 

স্থান নির্দশে করিবার জন্যও এই বোমা ব্যবহার করিতে হয়। 

(৩) প্যারাস্ুুট বোম। (আলোক ত্ষ্টিকারী বোম) £ এই বোমার 
ওজন ১ পা ১২ আউন্দ। ইহার রঙ কাল এবং ইহার উপর ৭118. অঃ 

171ঃ শব্দটি ক্ষোদিত থাকে । এই গুলীর সামনে একটি টিনের ঢাকনি থাঁকে 

এবং ইহার উপর “৮ অক্ষরটি উচু করিয়া ক্ষোদিত থাকে যাহাতে অন্ধকারে ও 
হাত বুলাইয়া ইহা চিনিতে পারা যায় । 

প্যারাস্ুট বোমার চাল 2 289৮ টিপিলে কার্তুজে বিস্ফোরণ ঘটে এবং 

অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ স্থড়ঙ্গ ও 10817) 0150-এর মধ্য দিয়া গিয়া 09195 017966-এ 

আগুন লাগাইয়। দেয়। এই 09195 7:99 বারুদের 1879670 912:9৪-এ 

আগুন লাগায়। ইহাতে তীব্র আলোকের স্থাষ্টি হয়। বোমার মাথায় একটি 
ছোট প্যারান্থট ভাজ করা অবস্থায় থাকে । এই প্যারাহ্থট বোমা হইতে 
বাহির হইয়া খুলিয়। যায় এবং তীব্র আলোক এই প্যারামথটে গ্রথিত হইয়া ধীরে 
ধীরে আকাশপথে নীচে নামিয়া আসে। মর্টারের নলটি ৮০০ ডিগ্রী কোর্পে 

রাখিয়া বোমা ছুড়িলে বোমাটি সর্বাধিক ৬০০ ফিট উধের্ব উঠিয়৷ থাকে এবং 
২ মিনিট কাল এই তীব্র আলোক চতুর্দিক আলোকিত করিয়া রাখে! 

প্যারাস্থুট বোমার সার্থকতা ঃ অন্ধকার রাত্রে 09971090. [7১০9৪৮এর 

দিকে শক্ররা অগ্রসর হইতেছে কিনা জানিবার জন্য এই বোম। নিক্ষেপ করা 
হইয়া থাকে । ইহার আলোকে লক্ষ্যস্থির করিয়া শত্রু নিধন সহজসাধ্য হয়। 

(৪) জিগন্যাল বোমা বা সংকেত বোম! £ ইহার ওজন ১ পা ৭২ আউন্স 
এই বোমাতেও কালো রঙ বা ধূসর রঙ লাগানো থাকে এবং ইহার উপর 
এক বা একাধিক দাঁগ দেওয়া থাকে । ইহ। হইতে বোঝা ষায় যে, বোমার 

ভিতরকার রঙ কিরূপ হইবে। ভিতরের তারকার রউটি যেরূপ হইবে দাগটির 
রঙও তাহাই হইবে। বোমার ভিতর একাধিক রঙের (1101৮ 00109790 ) 

তারকা থাকে । এই বোমার সেলের উপর “11016, শবটি ক্ষোদিত থাকে 
এবং ইহার উপরের বলয়গুলি লাল, সবুজ ও সাদা রঙের হইয়া থাকে । ইহা 

ছাঁড়া লাল রঙের তারকার জন্ত মুখের দিকের টিনের পাঁতে একটি “৫ চিহ্ন 
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দেওয়! থাকে; সবুজ রঙের জন্য একটি “১, চিহ্ন থাকে ; লাল এবং সবুজ তারকা 
উভয়ই থাকিলে একটি “সু /১, চিহ্ন দেওয়া! থাকে ইত্যাদি । এই সব চিহ্ৃগুলি 

5161৫81. 
91461.6 গায় 

850. 

দি 1] নু (071-51. েতস্ 
৬7116, ৯ ২ 

51181. 
প00171-518 

/ হি, 

9101৭%1 2৯ রণ ৮ 

10)71-515 22 পা 

510181. 
1161171-5178 

/ হ60 851661. 

বিভিন্ন প্রকার বোমার চিত্র 

উচু করিয়া ক্ষোদিত থাকে যাহাতে অন্ধকার রাত্রে স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারা 
যায়। উপরের চিত্রে সর্বপ্রকার বোমার চিত্র দেখান হইল। 

সিগন্যাল বোমার চাল £ ইহার চাল অন্ঠান্ত বোমার ন্তায়। ইহা 
ফাটিলে তারকাগুলি আকাশে বাজীর মত দেখা যায় এবং ১৪ সেকেওড অবধি ইহা 
জলিতে থাকে । 5009988 ৪1779] 1১001) বা সাফল্য সংকেত বোমায় লাল 

এবং হলদে রঙের পতাকা থাকে । ইহা কেবলমাত্র দিনের বেলায় ব্যবন্ৃত 
হইতে পারে। ইহার তারকা অত্যুজ্জল। অন্ত সংকেতম্চক বোমা দিন এবং 
রাত্রি উভয় সময়েই ব্যবহার করা চলে। 
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98851 বোমার সার্থকতা £ এই বোমাগুলি বিভিন্ন প্রকার সংকেত 
দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্ত সাফল্যস্চক বোমা কেবলমাত্র দিনে ব্যবহারের 

উপযোগী । (00177877097 পূর্বেই বলিয়া দেন কি রঙের তারকা, কি সংকেত 

জাহির করিবে- যেমন, পর পর লাল, সবুজ ও সাদা তারকার অর্থ হইতে পারে 
ডানদিক বেড়িয় রক্ষিত সৈন্তদল আক্রমণ শুরু করুক ইত্যাদি । 

বোম! গাঁট বাঁধার পদ্ধতি 
[09৬ €০ 78015 1710757 13070798 

অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরী হইতে লোহার বাক্সে প্যাক করিয়া মর্টার বোমা বিভিন্ন 
জায়গায় পাঠান হয়। প্রত্যেক বাক্সের তিনটি করিয়! 0৪709: থাকে | কোন কোন 
৫97197-এ তিনটি নল এবং প্রতি নলে দুইটি করিয়া বোমা থাকে | এই ০৪06 

বহন করিয়া লইবার সুবিধার জন্য ০৪,175 1797019 লাগান থাকে | নলের মুখ 

ছুই দিক হইতে টিনের ঢাকনা দিয়! বন্ধ করিয়! রাখা হয়। 
আর এক প্রকার 08৮9: ( ৯নং 08297 ) আছে, উহা দেখিতে চৌকোণ 

লোহার বাক্সের মত । ইহার ছুই দিকে দুইটি 11%016 থাকে | ইহাতেও তিনটি 

করিয়া টিনের নল থাকে । ইহার মধ্যে ছুইটি করিয়া বোমা থাকে | এই 0০201 

এর বিশেষত্ব এই ষে, প্রতিটি নল ০৪79: হইতে আলাদা করা সম্ভব । 
অতি বিস্ফোরক বোমার ০%৮1০:-এ হলদে রঙের বলয়, ৪2)01০ 19001-এর 

জন্য সবুজ রঙের বলয়, সংকেত ও প্যারাসুট বোমার জন্য সাদা রঙের বলয় দ্বারা 

চিহ্ত থাকে । 

মর্চারে গোল! ভরা, খালি করা, মর্টার বসানো ও গোল। 

ছোড়ার প্রক্রিয়! 
[০80১ 0101০86, 19525 2150 চিত 

এই পাঠের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-_-092162) 0000, [01091], 10151] 

73009, 980 738৪ ইত্যাদি । ২নং ম্টারের নিকট 7:26 থাকে । 

আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃবিধান কার্ধের পরই এই পাঠ শিক্ষা! দেওয়া হয়। পূর্ব 
পাঠ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হইয়াছে কি না প্রশ্নোত্তরে 

তাহা জানিয়া লইয়া তবে এই পাঠ চালু কর! উচিত । 

সর্বপ্রথমে মর্টার লাগাইবার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
প10017% 2107৮ সছকুম পাইলে ১নং ও ২নং মর্টার চালক মর্টারটি লইয়া মর্টার 
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লাগাইবার নিদিষ্ট স্থানে শায়িত অবস্থায় বা হাটুগাড়া অবস্থায় মর্টারটি বলাইবে। 
18888 ৪9৫টি যেন জমির উপর দাগ কাটিয়া বসে। ইহার পর ১নং মর্টার 

নি চালক মর্টারের মুখের ঢাঁকনাি 
খুলিয়া ফেলিয়া মর্টারে গোল ভরার 
জন্য তৈয়ারী হইবে। 

মর্টার কোনো জটিল পদ্ধতির 

অস্ত্র নয়, ইহা সহজেই একজন লোক 
বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে 
এবং একজন বা ছইজন লোক 

কার্ধকরী ভাবে ইহা হইতে গোলা 
বর্ণ করিতে পারে। যদি ২নং 

১নং ও ২নং মর্টার চালক মটার বসাইতেছে মটার-চালক চটপটে হয় তাহা 

হইলে মর্টার হইতে দ্রুতগতিতে প্রচুর পরিমাণে গোলা বর্ষণ করা সম্ভব । 
মর্টারে গোলা ভরার পূর্বে গোলা বা ১০7৮০গুলিকে বর্ষণ উপযোগী করিয়া 

লইতে হয়। প্রথমেই দেখিয়া লইতে হইবে যে, আসল গোলার সহিত উহার 

লেজের দিকটা ঠিকভাবে আটা আছে কি না এবং ₹6091707 ৫৪1টি দৃঢভাবে 

তআটা আছে কিনা । যদি এইটি আ্াটিয়৷ বসান না থাকে তাহা হইলে চি 107. 
কার্তুজের পিছনে ঠিক সজোরে আঘাত করিতে পারিবে না) ফলে গোলাটি 
[11859 হইয়া যাইবে । এইজন্যই গোলা বর্ষণ করিবার পূর্বে প্রয়োজন হইলে 
£809170109 ০৪0টি ভাটিয়া বসাইয়! লওয়া অবশ্যকর্তব্য । অতি বিস্ফোরক গোলা 

হইলে গোলা ভরার পূর্বে ০১ এবং ৪০0 17) নামাইয়া লওয়া কর্তব্য । 
ঘ:08-এর অনেক পূর্বে ইহা করিলে বিপদের সম্ভাবনা খুবই বেশী। কতগুলি 

বোমা প্রস্তত রাখা হইবে তাহা! 8:17)8-এর গতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

দৃঢ়ভাবে আটা ফিতা (4010951%9 9199 ) এবং ০৮ যে মুহূর্তে বোমা হইতে 

খুলিয়া লওয়া হয় সেই মুহুর্ত হইতে বোমাটি ফাঁটিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। 

অতএব গোলা চালনার প্রয়োজন শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ০৪ এবং ফিতা যথাযথ 

স্থানে আটিয়া বসাইয়া দেওয়া বিধেয়। যদি কোন কারণবশতঃ £8৪০টি কখনো 
ভিজিয়া যায় তাহ! হইলে উহা! শুকাইয়! লইয়! তবে ০৪) এবং ফিত! লাগান উচিত । 
0%0 খোলা অবস্থায় অতি বিস্ফোরক বোমার ছবি ২৩৪ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত 

হইল। 
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কি অবস্থায় গোলা ভর| ও গোলা খালি কর! ( 10501770800. 021080- 

178 ) হইবে তাহা নির্ভর করে জমি এবং জমির আড়ালের উচ্চতার 
উপর। মর্টার শায়িত অবস্থায় বা হাটু গাড়িয়া বসিয়া ছোড়া যায়। সম্মুখে 
হাটু গাড়িয়া বসার মত আড়াল থাকিলে তবেই হাটু গাড়িয়া বসা কর্তব্য, নতুবা 
শক্রর গুলী মর্টার চালককে অচিরে হতাহত করিবে। যদি জমি শক্ত হয় 
তাহা হইলে বুটের গোড়ালি বা অন্ত কোন শক্ত জিনিস দ্বারা জমিটি অল্প খুড়িয়া 
লইয়৷ তাহার উপর 7১859 8)906টি বসান উচিত । শায়িত অবস্থায় মর্টার 

ব্যবহার করিতে হইলে মর্টারটি ৪৫৭ ডিগ্রী কোণ করিয়া বসাইয়া তাহার পিছনে 
গুইয়া পড়িতে হয়। ১নং মর্টার চালক বাম হাতে 09/51710 10870010 বা 

19991 এবং ডান হাতের আঙ্গুল দিয়া ৮159: টানিবার দড়ি (মি 
19770870 ) ধরিয়া থাকিবে । হাঁটু গাড়িয়। মর্টার ছুড়িবার সময় ডান হাটু 

জমির উপর ঠেস দিয়! বাম হাটু উদ্ভুতে রাখিয়া ডান পায়ের গোড়ালির উপর 
স্বাভাবিক ভাবে বসিয়া উপরোক্ত কাজ করিতে হয় । এই অবস্থায় বাম পায়ের 
বুটের অগ্রভাগ দ্বারা ৮%৪০ ৪[09টি চাঁপিয়া রাখা হয়। 7586 52%08-এর 
নীচে যেন কোন প্রকার পাথর বা শক্ত জিনিস না থাকে । এই প্রকারের জিনিস 
থাকিলে গোল! ছোড়ার ধাক্কায় 15০ 90০টি ভাঙ্গিয়া। যাওয়ার সম্ভাবন!। 

মর্টার ঠিকভাবে বসান হইলে (7000176 ) গোলা ভরার পূর্বে ১নং মর্টার 

চালক নল-মুখের ঢাঁকপি খুলিয়া ফেলিবে এবং ২নং মর্টার চালক গোলাসমূহ 
বর্ষণ করিবার জন্ত প্রস্তত করিবে । গোলা প্রস্তুত হইলে “গোল! ভর? (7,০৪৭) 
হুকুম পাইলে গোলাঁটি নলমুখ দিয়া মর্টারে ঢচুকাইবে । গোলার লেজের অংশই 
10859 97909-এর দিকে থাকিবে । মনে রাখিবে, গোলার অগ্রভাগ নীচের দিকে 
থাকিলে £29০ঃ টানিবার সঙ্গে সঙ্গেই নলের ভিতরে অতি বিস্ফোরক বোমার 

বিস্ফোরণ ঘটিবে। বোমাটি নলের মধ্যে বেশ আন্তে আস্তে প্রবেশ করান উচিত, 
যাহাতে বোমাটি গিয়! ৪৮০৪! [৫-এর উপর ঠিকমত বসে। ৪৫০ ডিগ্রী অপেক্ষা 
নিয় কোণ হইতে গোলা বর্ষণ করিতে হইলে নলমুখ প্রথমে ৪৫০ ডিগ্রী কোণে 
উঠাইয়! গোল! ভরার পর নলমুখ প্রয়োজন অনুষায়ী কোণে নামান উচিত। 
গোল! ভরা ২নং মর্টার চালকের কর্তব্য কিন্তু ২নং মর্টার চালক-উপস্থিত না 

থাকিলে ১নং মর্টার চালকই গোলা ভরা শেষ হইলে ডান হাতের আনল 228 
19758:৫-এর উপর লইয়া যাইবে । ২নং মর্টার চালকের স্থান ১নং মর্টার 
চালকের ডান পাশে । পরপৃষ্ঠার চিত্র দেখ। 
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'মর্টার খালি কর, ( 021০8 ) হুকুম পাইলে ১নং মর্টার চালক বাম হাতের 
মর্টারের নলটি ধরিবে এবং ডান হাত দিয়! নলমুখ ঢাকিয়! মর্টীরের পিছন দিকটি 
আস্তে আস্তে উপরে তুলিবে। গোল! নলমুখ হইতে বাহির হইয়! আসিলে তাহা 
সাবধানে ২নং মর্টার চালকের হাতে দিবে । ২নং মর্টার চালক না থাকিলে নিজে 

আদ 
£ 

্ 

২ 

৯ 
৫ 

১ /. ৬ ৃ 

| 

মর্টার হইতে গোল। বাহির কর! হইতেছে 

ফিতা ও 5%£9%য ০৪) গোলার উপর যথাস্থানে লাগাইয় দিবে । যে বোমার 

98:০0 1য়; আছে তাহা হইতে উহা খুলিয়া লইবার পর তাহা কখনও অন্য 
বোমার সঙ্গে রাখা উচিত নয়, এমন কি নিজের 0০901-এ রাঁখিবে না। 

সময় পাইলে যথাসম্ভব শ্রীঘ্ৰ উহা ফাটাইয়া ফেলিবে। 

গ্লোল! ছোড়ার পুর্বে মর্টার বসান ও গ্োল। ছোড়ার প্রক্রিয়া! £ 
মর্টারে লক্ষ্যস্থির করার জন্য কোন বিশেষ বিধি-বিধান নাই । ইহাতে কেবলমাত্র 
লক্ষ্যস্থল, মর্টীরের নল এবং মর্টারের ঠিক পিছনে নিজের মাথা এক রেখায় 
আনিতে হয়। ইহাতে পাল্লা লাগাইবার জন্য নল ও জমির মধ্যকার কোণের 

পরিমাণ বাড়াইতে হয় বা কমাইতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, ৪৫০ ডিখ্রী 
কোণ হইতে গোলা ছুড়িলে উহার পাল্লা সর্বাধিক হয় ( ৫২৫ গজ পর্যস্ত )। কোণটি 

কমাইলে বা বাড়াইলে উভয়ক্ষেত্রেই পাল্লা কমিতে থাকিবে । নলটি নামাইয়। 
পাল্লা কমাইলে তাহাকে 1090 %7819 2:96 বলা হয় এবং নলটি তুলিয়া পাল্লা 

কমাইলে তাহাকে 17181) €0816 2৩ বলা হয়। কখনই ২২২০ ডিগ্রীর কম এবং 
৬৭২০ ডিগ্রীর বেশী কোণ করিয়া গোল! ছুড়িবে না। ইহা অতীব বিপজ্জনক । 

২২২০ ডিগ্রীর কম কোণ হইতে গোলা! বর্ষণ করিলে গোলা মাটিতে পড়িবার পর 
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ছিটকাইয়! বহুদূর চলিয়া যায়__ফলে আকাঙ্ছিত জায়গায় ইহার বিস্ফোরণ না-ও 
ঘটিতে পারে। শক্র উচু আড়ালের পিছনে থাকিলে 1:18; 7519 করিয়া গোলা 
বর্ষণ করিতে হয় এবং শক্র ঢালু জমি দিয়া ৬৭২” ডিগ্রী হইতে বেণী কোণে 
গোলা বর্ষণ করিলে নিজেদের গোলায় নিজেদের আহত হইবার সম্ভাবন!। 
উপর দিকে উঠিতে থাকিলে 1090. ৪7819 হইতে গোলা বর্ষণ কর! বিধেয় | 

গোলা ঠিকমত ভরা হইলে বাম হাত দ্বারা নলটি শক্ত করিয়! ধরিয়া ডান 

হাতে 10706 192%70টি আন্তে আস্তে নীচের দিকে টান। গোলা বাহির 

হইয়া গেলে প্রয়োজন অন্থুযায়ী পুনরায় গোলা ভরিয়া গোলা বর্ষণ করিতে হয়। 
মনে রাখিবে_ 

(১) 

(২) 

কয়েকবার গোলাবর্ষণের পর 186 ৪1809 মাটির মধ্যে ঢুকিয়া যী 
পারে ; এজন্য 70%59 9]১৪০-এর হ্থান পরিবর্তন করা উচিত: 

মর্টারের গোলার বিশেষ করিয়া ধুমরস্্টিকারী গোলার উড়ন দেখিয়া 
মর্টারের অবস্থান সহজেই বোঝা যায়। শক্রপক্ষ মর্টার ধ্বংস করিবার 

জন নিজেদের মর্টার বা কানান ব্যবহার করিতে পারে। এজন্য এক 

স্থান হইতে কিছু পরিমাণ গোলা বর্ষণ করিবার পর স্থান পরিবর্তন করা 
বিধেয়। মর্টারের ভিতর গোলা না থাকিলে ঠ870108-এর সময় 

19587:0 টানা উচিত নয়। 

[1150 হইলে কি কর কর্তব্য-_কখন কখন দেখা যায় যে, 19097%0 

টানিলেও গোল! বাহির হইল না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই 

হইতে পারে যে,_ 

(১) 

(৯) 

(৩) 

(৪) 
(৫) 

(৬) 
7 (৭) 

মা [10টি অকেজো হইয়া গিয়াছে, 

3699] 7১0-এর মধ্যের গর্ভ বারুদের ধোঁয়ায় ভরিয়! গিয়াছে, 

3698] 7৪৫-এর উপর এত ধোঁয়া জমিয়া গিয়াছে যে 01706 01 

কার্তুজের ০0-এ সজোরে আঘাত করিতে পারিতেছে না । 

[1] 027টি ঠিকমত সজোরে কষা হয় নাই, 
বোমটি 5696] 78-এর উপর ঠিকমত বসে নাই, 

কার্তুজের ভিতরে কোন গোলমাল আছে, 
যন্ত্রের অন্ত কোন অংশ বেঠিক হইয়া গিয়াছে । 

যদি 19758: টানিলেও গোলা বাহির না হয়, তাহা! হইলে নলটি একটু 

নাড়াইতে হয়--যাহাতে গোলার লেজের ভাগটি 89৫] 7%৫-এর সংস্পর্শে না 
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আসিয়া থাকিলে উহা! ঠিকভাবে বসে । পুনরায় 16775%:0টি টানিলে তাহাতেও 
গোলা না চলিলে, গোলা খালি করিয়া নং চালকের হাতে দিতে হয়। সে 

দেখিবে ০৪]-এর উপর 77-এর ঠোক্কর লাগিয়াছে কিন! ) ষদি ৫৪]-এর পিছনে 
পিনের আঘাতের কোন চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে 19229] থুলিতে হয়, ৪০6] 

090 পরীক্ষা করিতে হয়, 171705 [010 ঠিক মত কাজ করিতেছে কিনা পৰীক্ষা 

করিতে হয়। যদি [7 ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে বাঁ 8:1:18-এর জোর কমিয়া 
গিয়া থাকে তাহা হইলে 11012] হইতে নৃতন 5121716 বা 737) লয় 

:99০-এ লাগাইয়া নল জুড়িতে হয় এবং গোলা বর্ষণ শুরু করিতে হয়। 

যদি ৫৪]-এর 010-এ আঘাত চিহ্ন থাকে তাহা হইলে বোমাটি আলাদ। জায়গায় 

রাখিয়! নূতন গোলা দ্বারা গোলাবর্ষণ শুরু করিতে হয়। 

শনজ্িন্ন ম্পিক্ষা 

1385০766 [75102005 

078 00574 বা টান-.শস্ত(র)--757 588% (৮) 

সঙ্গিন এখনও যুদ্ধের একটি অতি কার্ধকরী অস্ত্র। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
শত্রু গোলাগুলীকে বিশেষ ভয় করে না। কিন্তু যখন তাহারা সন্মুখে তাকাইয়া 
দেখিতে পায় যে, এক লাইন সৃচ্যগ্র চকচকে ঝঙ্জিন তাহাদের দিকে অকম্পিত 
ভাবে ও দৃঢ়তার সহিত তাহাদের হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে এবং 
আক্রমণ করিবার রণোম্মাদনায় উন্মত্বের মত গর্জন করিতেছে, তখন ভীত হইয়! 

পড়ে না এইরূপ সৈন্য বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ অবস্থায় 
সঙ্গিন শিক্ষার আসল উদ্দেন্ট হইতেছে-_ 

(১) সৈম্ভদের মনে এই বিশ্বাস আনয়ন করা, যাহাতে তাহারা প্রয়োজন 
হইলে সঙ্গিন দ্বারা শত্রুকে হত্য! করিতে দক্ষম হয়। 

(২) সঙ্গিনের দলগত শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদের সকলের সহিত একই 
হুকুমের অধীনে কার্য করিতে শিক্ষা দেওয়া । 

জোয়ানেরা বেয়নেট চালনায় সুশিক্ষিত হইলে হাতাহাতি যুদ্ধে, গলিঘুজির 
যুদ্ধে এবং জঙ্গলী ও পাহাড়ী এলাকার যুদ্ধে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াই 
শ্রুকে ধ্বংস করিতে পারে । সব লড়াই-এর শেষ পর্যায়ে. সঙ্গিন দ্বারা চার্জ 
অপরিহার্ষ। 
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এই শিক্ষার প্রারভ্ডেও আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃ-বিধান কার্য সম্পন্ন করাইয়! লওয়া 
অবশ্ঠ কর্তব্য এবং তাহার পর 7199-এর সঙ্গিন চড়ান অবস্থায় থাকিলে রাইফেলটি 
“কক' অবস্থায় থাকিবে । 98660 05:01) সম্মুখে ঠেলিয়া দিতে হইবে। 

অবশ্য যদি দেখা যায় যে, 1)-7.8179-এ বোল্ট খুলিয়া পিছনে হটিয়া যাইবার 

সম্ভাবনা, তাহা হইলে 848) 0০] লাগান অবস্থায় রাখা যাইতে পারে । 
টান...শস.ত(র) হুকুম তখনই দেওয়া হয়-_যখন জোয়ান শক্রর অতি 

নিকটে পৌছায়। টান....শস্ত(র) অবস্থা হাসিল করিতে রাইফেলটি ডান হাত 
দিয়া উচু করিয়া সামনের দিকে ছুড়িয় দিতে হয় এবং একই সঙ্গে বাম হাত দিয়া 
08697 198110, ডান হাত দিয়া ৪708]] ০: 0১6 7১৪৮৮ সুদৃঢ়ভাবে ধরিতে হয় । 

সঙ্গে সঙ্গে “চার্জ' বলিয়া গর্জন করিয়! উঠিতে হয় । এই সময় শিক্ষার্থীর বাম পায়ের 
হাটু ছুমড়ান অবশ্থায় থাকিবে এবং ডান পা পিছনের দিকে টান করির়। রাখিতে 
হইবে । দেহের ঝেণীক সামনের দিকে হইবে এবং দেহের সম্পূর্ণ ওজন বাম পায়ের 

উপর থাকিবে । বাম পায়ের আঙ্গুল লক্ষ্যবস্তর দিকে এবং ডান পায়ের পাতা বাম 

পায়ের গোড়ালির সহিত সমকোণে থাকিবে ৷ বুকের ছাতি টান থকিবে, ঘাড় 

সোজা থাকিবে এবং চক্ষে শত্র-ধবংসের দৃঢ় সংকল্প ফুটিয়া বাহির হইবে । বাম হাতের 
কনুই একটু বাকানো অবস্থায় থাকিবে; ৪%৮-এর উপর ডান হাতের 
পুরোভাগ অধিক চাপিয়া বসান থাকিবে এবং ৮০টি দেহের সহিত কোমর 
বরাবর স্াটিয়া থাকিবে । সঙ্গিনের সুচীমুখ শত্রর পেট বরারর থাকিবে। 

এই অবস্থায় বাম হাতটি ছাড়িয়া দিলেও ডান হাতের জোরে সঙ্গিনসহ রাইফেলটি 
অকম্পিত ভাবে শত্রর দিকে স্থির রাখা যাইবে । 

রেস্ট? (7985) হুকুম পাইলে রাইফেলট নামাইয়া 09টি ছুই পায়ের 

মধ্যবর্তী স্থানে রাখিতে হইবে । বাম হাত নামাইয়া পাশে রাখিতে হইবে এবং 

ডান হাত দিয়া রাইফেলটি ০99: 1১811-এর কাছে ধরিয়া রাখিবে। বাম পা 
সোজা করিয়া লইবে। 

স্কোয়াড (5080) ঠিক ভাবে টান-.শস্ত(র) ও রেস্ট অবস্থা আয়ত্ের 

মধ্যে আনিলে তাহাদের শিখাইতে হইবে_-চলিবার সময় সঙ্গিন লাগান অবস্থায় 
কি করিয়া রাইফেল বহন করিতে হয়। সঙ্গিন লাগান অবস্থায় রাইফেল ছুই 
ভাবে বহন করা! যাইতে পারে-_ 

(১) তোল"""*শস্ত(র) অবস্থায়, 

.. (২) উচা বায়ে-..শস্ত!র) অবস্থায় । 
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বেয়নেট শিক্ষার সময় দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই অবস্থায় 

রাইফেলটি শরীরের আড়াআড়ি অবস্থায় থাকিবে সঙ্গিনটি বাম কাধের সন্ুখ 
বরাবর উচু দিকে থাকিবে, বাম হাত রাইফেলটিকে ০9০ 10%750-এর উপর এবং 
ডান হাত ৪7091] 0£ 019 46৮এর উপর ধরা অবস্থায় থাকিবে । ইংরাজীতে এই 

অবন্থাটিকে ড%10. 900 190516101) বল! হয় | শিক্ষার্থীদের ভা& 0] 1১092- 

০7-এ হাটিতে হাটিতে এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে টান..শস্ত(র) করা শিক্ষা 
দেওয়া অবশ্য কর্তব্য । সব সময় লক্ষ্য রাখিবে ষে, দলের সকলে হুকুম মত 

যথাযথ কাজ করিতেছে কি না । 

জোয়ান যখন শক্র হইতে প্রায় ১০ গজ দূরে থাকে, তখন সে অনায়াসে 
10৮6 কাখালে থাক! অবন্থায় শক্রকে গুলী করিতে পারে । গুলী বর্ষণ করিবার 

জন্ত মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ অবস্থাতেই তর্জনী ব্যবহার করা সহজ-সাধ্য। গুলী ছোড়ার 
পর সম্ভব হইলে ০৪৮৮ কাখালে রাখিয়াই চেম্বারে পুনরায় গুলী ভরিয়া লওয়া 
(76198. ) অবন্ত কর্তব্য । 

বিঃ দ্রঃ যাহাতে কাহারও গায়ে সঙ্গিনের খেশচা না লাগে সেইজন্য সঙ্গিনের 
উপর খাপ চড়াইয়া এক টুকরা দড়ির দ্বারা খাপটি রাইফেলের নলমুখের পিছনে 
বাধিরা রাখাই ভাল । 

শত্রুর প্রতিকৃতির উপর সজিনের একটি খোঁচা মারা 
0705 ০০27 ০10 ৮১৬৩ 102 

আত্মরক্ষমূলক প্রাকৃবিধাঁন কার্য করিবার পর এই পাঠ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 
এই পাঁঠ শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজন হয়- রাইফেল, সঙ্গিন এবং দাড়ান ও 

শায়িত অবন্থায় শত্রুর প্রতিকৃতি । 

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে,*সঙ্গিন-যুদ্ধের 
সাফল্য নির্ভর করে জোয়ানের কয়েকটি বিশেষ গুণের উপর । সাফল্যের জন্ত 

প্রয়োজন বিক্রম, ক্ষিপ্রগতি এবং নিষ্টুরতা৷ । নির্দয় না'হইলে কোন লোকের পক্ষে 

অন্ত একজন লোকের দেহে সঙ্গিন বিদ্ধ করা অস্বাভাবিক | অবহ্থ যাহাতে 

জোয়ানদের মনে চাঞ্চল্য না ঘটে সেইজছ্য টান-""*শস্ত(র) করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

“চার্জ বলিয়া হুঙ্কার দিতে শিখান হয়। ইহাতে-_ 

(১) জোয়ানের শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠে, 
(২) শক্রর মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় । 
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_ সঙ্গিন-যুদ্ধে সাফল্যের জন্য জোয়ানকে সঙ্গিন সোজ৷ অবস্থায় রাখা অভ্যাস 

করিতে হয় এবং তাহাদের মন এইভাবে প্রস্তত করাইতে হয় যে, শক্রকে বেয়নেট 
মারিবার পর তাহাদের মনে কোন অনুশোচনার ভাব না! জাগে । 

আসল শিক্ষা! শুরু হইবার পূর্বে জোয়ানদের রক্ত গরম করিবার জন্য দাড়ান 

অবস্থায়, হাটিতে হাটতে, দৌড়াইতে দৌড়াইতে টান-*শস্ত(র) শিক্ষা করা অতি 
আবশ্তক | 

এই পাঠে প্রথম বাতাসে 0০171 মার! অভ্যাস করাইয়া! লইলে ভাল হয়। 

এই পাঠের সময় 711০ “ককৃ* অবস্থায় থাকিবে এবং সঙ্গিন চড়ান থাকিবে। দৃঢ় 
আত্মপ্রত্যয় ও শত্রু বধের স্থির সংকল্প লইয়! সঙ্গিন ব্যবহার করিলে তবেই শক্রকে 
ধবংস করা সম্ভব । জোয়ানরা জমির বাম পাশে পাঁচ গজ দূরে লাইন করিয়া 
দাড়ায় থাকিবে । প্রতি জোয়ানের মধ্যে ব্যবধান থাকিস্ব মাত্র পাঁচ গঙ্গ 

বাতাসে 0০) মারার জন্য_টান:.'শস্তর) অবস্থায় দণ্ডায়মান 

করিয়া। প্রথম জোয়ানের ডান হাত জমি বরাবর এক লাইনে হইবে । জমির 
(শক্রর প্রতিকৃতি) সম্মুখে স্থান গ্রহণ কর । 'জমিক সামনে.ফল ইন' হুকুম পাইলে 
লাইনের ডানদিকের প্রথম জোয়ান এক ধাপ আগাইয়া আসিবে। 78126টি 
উচা বায়ে...শদ্ত(র) অবস্থায় লইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে “চার্জ' বলিয়া হস্কার 
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দিয়া শক্রর প্রতিরতির প্রায় ২০ গজ সামনে গিয়া শত্রুর দিকে মুখ করিয়া 
£9৪% অবস্থায় ফাড়াইবে। “4 009 0816, 006 0০106 7০:০6” হুকুম দিলে জোয়াৰ 

টান-..শম্ত(র) অবস্থায় দৃঢ় পদক্ষেপে শত্রুর প্রতিক্ৃতির দিকে অগ্রসর হইবে 
এবং প্রতিকৃত্তির সামনে প্রায় ৪1৫ গজ দূরে পৌছিলে টান***শস্ত€রে) অবস্থায় 

দীড়াইয়া পড়িবে । 

এইবার “০০1৮ হুকৃম পাঁইলে বাম পায়ে ভর দিয়া সোজা শক্রর দিকে লাফ 
দিয়! পড়িবে এবং বাম হাতের কনুই সোজা! করিয়া দিবে। প্রতিকৃতির ভিতরে 
সঙ্গিন ঢুকাইতে সমস্ত দেহের ভর ব্যবহৃত হইবে। সঙ্গিনটি ষেন শত্রুর প্রতিকৃতির 
মধ্যে প্রায় ৩” ইঞ্চি টুকিয়৷ যায়। সঙ্গিম শত্রশরীরে খুব বেশী প্রবিষ্ট 
হইয়! গেলে টানিয়া বাহির করিবার সময় অন্ৃবিধা ও দেরী হওয়া সম্ভব। তাহা 
হইলে অন্ত শক্র তোমাকে ঘায়েল করিবার স্থযোগ পাইবে । ডানপা সামনে 
আসিবে, ডান পায়ের হাঁটু বাকিয়া যাইবে এবং বাম পা সোজান্থজি পিছনের 

১০1০৮ হুকুমে শঙ্জার প্রকৃতির উপর ষঙ্গিনের ব্যবহার ' 

দিকে সোজা হইয়া যাইবে। ডান পায়ের আঙ্গুল শক্রর দিকে থাকিবে 
এবং বাম পায়ের পাঁতা ডান পায়ের গোড়ালির সমকোণে পাতা অবস্থায় 

থাকিবে। : 

17 



9250 4 00872 ঘাওোশ900ঘ ফ্0 ই. 0. 0. 0870715 

ঘম100022ঘ+ হুকুমে রাইফেলটি পিছনে টানিয়া আন-_যতক্ষণ না 
ডান হাতটি পিছনের দিকে সোজা হইয়া যার়। তোমার দৃষ্টি সঙ্গিনের 

'5/1070:%” হুকুমে শঙ্কর প্রতিকৃতি হইতে সঙ্গিন টানিয়া! বাহির করিয়া! আনা! . 

মারের দিকে স্থির থাকিবে এবং সঙ্গিনটিও মারের দিকে সোজা অবস্থায় 
থাকিবে। 

40888 0০081) হুকুমে নিজের দেহ এবং সঙ্গিন শত্র-প্রতিকতির বাম 

দিকে এতটা ঘুরাইয়৷ লইবে যাহাতে তোমার ডান কাধ প্রতিক্ৃতির ডান কীধের 
ঠিক পাশ দিয়া সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে । এইবার লাফ দিনা শক্রর 
পাশে টান...শস্ত(র) অবস্থা হাসিল কর এবং এই অবস্থায় তিনবার পদক্ষেপ 
কর। রাইফেল উচা বীয়ে....শস্তার) কর এবং দৌড়াইয়া নিজেদের লাইনের 
বাম পাশে স্থান গ্রহণ কর । রাইফেল রেস্ট অবস্থায় রাখ । 

প্রথম জোয়ানের কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছিতীয় জোয়ান কাজ শুরু 
কন্সিবে। এইবার হাটিতে হাটিতে এক সঙ্গিনের একটি খোঁচা মারা শিক্ষা দেওয়া 
আরস্ত হইবে । এ) 2০০৮ ০৫ 409 020০7 291 20 হুকুমে প্রথম জোয়ান পুর্ববৎ 

'শক্রর গ্রতিকৃতির লামনে স্থান গ্রহণ করিবে । *ঠ% 805 ৪100 002706 009 7006৮ 

হুকুমে সঙ্গিন শক্রর দিকে স্থির রাখিয়! দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে এবং শক্রু 
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হইতে 81৫ গজ দূরে থাকিতে আপনা আপনি পূর্ববৎ লাঁফা ইয়া700126-মারিবে, 
স101)078দ7 করিবে এবং শক্রর ডান পাশ কাটাইয়া 298৪ 0:005)) করিবে। 

কার্য সমাপনান্তে লাইনের বাম পাশে গিয়া পূর্ববৎ দলাড়াইবে। 

দৌড়ান অবস্থায় একই প্রকার অভ্যাস করান আবগ্তক। ইহাতে খোচা 
মারার হুকুম হইবে 46 00060001019 0108 101706 00176” প্রক্রিয়া একই রূপ 

হইবে, তবে ইহা! দৌড়াইতে দৌড়াইতে সম্পন্ন করিতে হইবে । মনে রাখিবে ষে, 
দৌড়াইবার সময় বেয়নেটের উপর ০০:৮০] রাখা অপরিহার্ধ।, বেয়নেটের অগ্রভাগ 

সর্বদ| শক্রুর দিকে থাকিবে । 

শক্র-প্রতিকৃতি শায়িত অবস্থায় থাকিলেও তাহার উপর 7016 মারার-ও 

10172 করার প্রক্রিরা একই প্রকার । কেবলমাত্র মনে রাখিবে যে, 

শায়িত শঙ্জ-প্রতিকৃতির উপর বেয়নেটের মার 

অসাবধানতায় যাহাতে নিজে আহত না৷ হও, সেজন্য 1০121 মারার সময় নিজের 

পা শক্রর প্রতিকৃতি হইতে একটু দুরে রাঁখিবে এবং 'ছ?0:৫:থজ করার সময় 
বাম পা প্রতিক্কতির উপর এবং সঙ্গিনের পাশে থাকিবে। ইহাতে সঙ্গিন 
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টানিয়া বাহির করিবার সুবিধা হয়। 72885 61):0881) করিতে শক্রর উপর 

'দিয়া লাফাইয়৷ বাহির হইয়া বাইতে হয়। বাকি করণীয় কার্য একই 
প্রকার । ্ 

শায়িত শঙ্্রুপ্রতিকৃতি হইতে বেয়নেট অপসারণ 

[ বিঃ দ্রেঃ প্রথমে শিক্ষক নিজে প্রক্রিয়াটি করিয়া দেখাইবেন এবং পরে 
প্রতোকের ছারা প্রক্রিয়াটি অভ্যাস করাঁইবেন। ] 

সঙ্গিন ছার। শত্রুর প্রতিকৃতির উপর দুইটি খোঁচা মার! 
হু 2১০22 [১০12 | 

এই পাঠ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেপ্ত এই যে, জোয়ানর! ইহাতে পর পর ছুই 

জন শত্রুকে সহজেই ঘায়েল করিতে পারে৷ এই শিক্ষা্দানকালে দ্বিতীয় শত্রু- 
প্রতিক্ৃতিটি প্রথম শক্র-প্রতিকুতিটির পাঁশে এবং প্রায় এক ফুট পিছনে রাখিতে 
হয়। আত্মরক্ষামূলক প্রাকৃবিধান কার্য করার পর-_ 

প্রথমে ০09 70127 7০106 অভ্যাস করাইয়া লইয়া পরে ৮৯7০ 7০176 মারা 

শিখাইতে হয়। ইহাতে বিশেষত্ব এই যে, প্রথম 2০10৮ মারার পর দ্বিতীয় 
7০10টিকে 4000: [98110 হইতে সোজাসুজি মার! হয় ) দ্বিতীয় 70০01776 

মারারী সময় প্রয়োজন হইলে পায়ের আঙ্গুল ও সঙ্গিনের ফলা দ্বিতীয় শক্রুর দিকে 
আপনা আপনি এবং ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরাইয়া লইতে হয়। ইহার ক্রম হইবে 
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ইহা থামিয়া থামিয়! (৪৮ &)০ 1816 ), হাঁটিতে হাটিতে (8 196 210). এবং 

িনিউররিটির রর 1০919 ) অভ্যাস করাইতে হয়। 

10778 56০1-এর র্যবহার 

, এই পাঠের জন্য প্রয়োজন হয়-_রাইফেল, বেয়নেট এবং প্রত্যেকের জন্য এক- 
এক টুকরা দড়ি এবং 02101705901 1511106৪60৮. একটি হালকা লন্ব। 

লাঠি। ইহা লম্বায় ৫ ফুট ৯" ইঞ্চি। ইহার এক ধারে ২" ইঞ্চি ব্যাসের একটি 

গোলাকার ক্যান্ষিসের 19৭ থাকে এবং অন্ঠধারে ৩" ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোল 2708 
থাকে । 7১৪এটি জাহির করে শক্রু এবং 11100টি জাহির করে--দেহের কোন 

নরম অংশ । যখনই কোন জোয়ানকে 7৪-এর প্রতি তাক করিতে বলা হয়, 

তখনই সে 2%0টিকে শক্রু মনে করিয়া টান-**শশদ্ত(র) অবস্থায় চার্জ ৰলিয়। 

হুঙ্কার দিয়া 990-এর এত কাছে আসিয়া! দাড়ায়-_যাহাতে সঙ্গিনের ফলার অগ্রভাগ 

0৪৭ হইতে কম-বেণী ৬” ইঞ্চি দুরে থাকে । 
এই শিক্ষাদানের পূর্বেও আয্মরক্ষামূলক প্রাক-বিধান কার্থ : সম্পন্ন করা 

দরকার এবং তাহার পর সঙ্গিনের খাপটি সঙ্গিনের উপর ঘুরাইয়া বসাইয়া এক 

টুকর! দড়ি দিয়া খাপটিকে রাইফেলের নলমুখে দৃঢ়ভাবে বীধিয়া রাখা প্রয়োজন-_ 
যাহাতে শিক্ষার সময় খাপটি খুলিয়। গিয়া! বেয়নেট কাহাকেও ঘায়েল বা আহত 

নাকরে। এইবার জোরানদের টান"-.শস্ত(র) অবস্থা অভ্যাস করাইয়া লইয়া 
(2101109 5016]-এর ব্যবহার শিখাইবে। [7181101706 ৪10টি প্রায় মাঝামাঝি 

জায়গায় বাম হাত দিয়! ধরিতে হয় এবং ডান হাতটি থাকে £1:6-এর প্রীয় 
এক ফুট সামনে | ছুই হাত দিয়া 10177 9601 রাইফেলের টান-""*শন্ভ(র) 

অবস্থায় ধরিতে হয়। ৪০টি দেখিয়া! জোয়ান 72%৫-এর সামনে আক্রমণের জন্ট 

প্রস্তুত হইয়া দীড়াইলে প্রথম. অরস্থায় 790টি মাটিতে নামাইয়া আনা হয়। 
৫টি নামানর অর্থ.এই যে, শত্র অদৃশ্ঠ হইয়! গিয়াছে । জোয়ান তখন নিজের 

জায়গায় ফিরিয়া যায় এবং রাইফেল 79৪ অবস্থার থাকে । জোয়ান যখন 793- 
এর সামনে টান-*শন্ত(র) অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে 718 দেখাই্বার অন্ত 
শিক্ষক বাম হাত দেহের কাছে এইভাবে টানিয়া আনেন_যাহাঁতে 75:7৫ 

: ৪6৫৫৮টি জমির সমাস্তরাঁল হইয়া যায় এবং 71798টি শিক্ষকের ডান দিকে দেখা 

যায়। 06 দেখিলেই জোয়ান 7206-এর মধ্যে 0০256 এবং ছা) 
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করিবে। যতক্ষণ 218টি দেখা যাইবে, ততক্ষণই জোয়ানকে সঙ্গিন মারিতে 
হইবে । 788টি লুকাইয়! ফেলিলে জোয়ান পূরবস্থানে ফিরিয়া যাইবে। ছুইবার 
7০17৮ মারা শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষক 7০106 মারার পর 62810106 90101 

একই অবস্থায় রাখিয়া এক পা৷ পিছাইয়া যাইবেন। 1817: ৪61০.-এর 

[১০টি মাটিতে নামাইয়া আঙিলে জোয়ান 7০106 মারা বন্ধ করিবে । এই 

শিক্ষাদান কালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ 
করিতে হইবে। ূ 

বামদিকে 21৪ দেখাইতে হইলে শিক্ষক বাম হাত পিছনে টানিবার সঙ্গে 
সঙ্গে বাম পায়ে এক পা পিছাইয়া গিয়া পায়ের উপর ঘুরিয়া যাইবে 
যাহাতে শিক্ষকের পূর্ব অবস্থার বাম দিকে 28টি আসিয়া পড়ে। 731৪ 
দেখিলে জোয়ান 00176 মরিবে এবং অ1010%৬ করিবে-_ষতক্ষণ না 010টি 

লুকাইয়া ফেলা হয়। 
শিক্ষক এই পাঠ দেখানর পর শিক্ষার্থীদের দ্বারা জোড়ায় জোড়ায় ইহা 

অভ্যাস করাইবেন। 

বেয়নেটে আত্মরক্ষা 
5৩16 161651205 

এই পাঠের জন্ত প্রয়োজন-__রাইফেল, বেয়নেট, দড়ির$টুকরা এবং 6281108 
৪10]: | , এই পাঠ শিক্ষাদান কালে জোয়ানদের মনে করাইয়া দিতে হইবে যে, 
প্রয়োজন মত কোমরের নিম্নভাগ ( [ন1) ) হইতে গুলী বর্ষণ কর! যাইতে পারে। 

আত্মরক্ষামূলক প্রীকৃ-বিধানের পর রাইফেলটি ৫০৫]. অবস্থায় রাখিবে এবং 

শিক্ষান্থুষায়ী খাপটি রাইফেলের নলমুখে ভালভাবে ধরিয়া রাখিবে। এই 
শিক্ষাদান কালে শিক্ষক 780 দেখাইবার পর কোনক্রমে যেন সামনের দিকে 

আগাইয়া না যান ) কারণ তাহাতে তাহার 7৮৮এর আঘাতে আহত হওয়া 
অনিবার্ধ। 

শত্রু যখন সঙ্গিন ছার! হামল। করে, তখন তাহা ইট দাগ রনারলোর 
সঙ্গে শত্রর উপর আক্রমণ চালান অতি-আবশ্ক | 

0০6 জাত 2 শক্ত বাম পাশ ঘেষিয়া, বেয়নেট চালাইলে 
১০০ 360) তুমি টান-"শম্ত(র) অবস্থায় তোমার বাম হাত সোজা 

' 'করিক্কা দাও ।' তোমার রাইফেলের নল শক্রর রাইফেলের . নলের উপর ধাকা 
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দিয়া তাহার সঙ্গিনের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটাইবে। তাহার সঙ্গিন বাম দিকে সরিয়া 
যাওয়ায় তোমার আক্রমণের পথ মুক্ত হইয়া যাইবে । এইবার তুমি এক লাফে 

আগাইয়। যাও এবং রাইফেলের নল নিজের দেছের বাম দিকে টানিয়া আনিয়া 
1৪৮৮ ডান হাতে কমুই-এর সামনে রাখিয়! শক্রর বাম চোয়ালে সজোরে আঘাত 
কর। আঘাতের সময় যেন তোমার দেহের সম্পূর্ণ ওজন ০$/-এর উপর থাকে । 
এইবার শক্রু ছিটকাইয়৷ পড়িয়া! গেলে রাইফেলের নল সামনে লইয়া। আসিয়া 
শক্রকে 7016 মার, 160১0 কর এবং পুনর্বার আক্রমণের জন্য টান."".শম্ত(র) 

কর। 

শিক্ষার কার্যত্রম-_ 

চ%হ্যে (বাম হাত সোজা! করিয়া তোমার রাইফেলের নলের ধাক্কায় শত্রুর 
রাইফেলের নল পাশে ঠেলিয়া দাও ) 

18৮ ( বন্দুকের কুন্দের ঘবারা শক্রকে আঘাত কর ) 

0 (র্যারেল তড়িৎ গতিতে সামনে লইয়া আইস ) 
12017)6 (খেচা মার )--ত1002 ৭ 0 9981৭ 1 

শিক্ষার সময় জোয়ান কি করিতেছে উচ্ছৈঃস্বরে তাহা বলে এবং শিক্ষক 

লক্ষ্য করেন প্রত্যেকটি কাজ ঠিক ঠিক নিভূলিভাবে হইতেছে কিনা । শিক্ষক 
খেয়াল রাখিবেন-_- 

(১) চ%৫টি যেন জোয়ানের সঙ্গিনের আওতায় গিয়া না পড়ে, 
(২) [12075 8৮৫0-এর খোঁচা যেন সজোরে এবং সোজাসুজি ভাবে 

দেওয়া হয়। 

(৩) নিজে যেন কোনক্রমে সম্মুখের দিকে আগাইয়া না আসেন । 
(৪) 73০৮৮ মারার সময় 09৫টি নীচে থাকিবে এবং 2০77 মারিবার জন্ত 

210টিকে নিভূর্লিভাবে দেখাইতে হইবে । 
(৫) ০10 মারার পর জোয়ান টান**শম্ত্র) করিবে। জোয়ানকে 

1258৪ 0১:০0), হুকুম দিলে জোয়ান শিক্ষকের ডান পাঁশ কাটাইয়া 
টান...শস্ত(র ) অবস্থায় তিন কদম যাইবে এবং পরে উচু বয়ে" 

শস্ত(র) করিয়া দৌড়াইয়! স্বস্থানে যাইবে । জোয়ান যখন 7০12 
মারিবে তখন শিক্ষকের দৃষ্টি £::৪-এর উপর থাকিবে। 

চ698 জাজ ও শক্র ডান পাশ ঘেবিয়। সঙ্গিন চালাইলে 29: কর 
এবং অতি ক্ষিপ্রগতিতে আবার"বেয়নেটটি শক্রর দিকে লইয়া আইস। লাফাইয়া 



%6 4 000দা। [১8008 স0দ। বে. 0.0, 0808 

7017% মার, স10)৫জ কর' এবং পুনরায় আক্রমণের জন্য টান”*শন্ত(র) 

করিয়া প্রস্তুত থাক। ্ 

সময় সময় শত্রু তোমার একটু বাম পাশ ঘেষিয়া থাকিয়া! তোমার ডান দিকে 
সঙ্গিনের হামল| করিলে পূর্বেকার শিক্ষান্যায়ী কাজ করা সম্ভব হইবে না। 
কারণ 2 করা মাত্র তোমার 22]8-এর নল ও শত্তর 1128-এর নল 

পরম্পরকে 0088 করিয়া যাইবে । ইহাতে কাহারও পক্ষে সঙ্গিন ব্যবহার করা 

সম্ভব হইবে না। রাইফেলের উপর উভয়ে চাপ দিতে থাকায় পরম্পর পরম্পরের 
খুব নিকটবর্তী হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় অপেক্ষা কর এবং সুবিধা পাইলে 

রাইফেল ছাড়িয়া! হাত দিয়া শক্রর গলা টিপিয়! ধর বা ঘুষি মারিয়া! তাহাকে ঘায়েল 
করিতে চেষ্টা কর। (শিক্ষা দিবার সময় এই অংশ শিক্ষা দেওয়া! হইবে না। ) 



খবরাখবর ভিখন-পজাতি 
11655558 ৬/0008 

প্লেটুন, কোম্পানি, ব্যাটালিয়ান প্রভৃতির মধ্যে অনেক সময় লিখিত খবরা- 

খবর প্রেরণের প্রয়োজন হয়। অবশ্ঠ ইহা ছাড়াও সংকেত, রানার, টেলিফোন 

ও বেতার (3০. 88. ৪০)-সাহাঘ্যে সর্বদাই খবরাখবর আদান-প্রদান করা হয় । 

লিখিত খবরাখবর লেখার সময় তিনটি মুলনীতি ম্মরণ রাখা কর্তব্য। যেমন, 
খবরাখবরের-_ 

(১) সহজবোধ্যতা (01716 ) 

(২) সংক্ষিগুতা (65165) 

(৩) নিরাপত্তা ( 5০০717 ) | 

(১) প্রথমে দেখিতে হইবে যে, খবরটি যেন এমনভাবে লেখা হয় যে, যে-কোন 

পাঠক ইহার অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে । ইহাতে যেন ঘ্র্থবোধক কোন বিষয় 
নাথাকে। খবর লেখার সময় ভাবিয়া দেখিবে যে, তুমি পূর্ব হইতে এ সম্বন্ধে 
কিছু না জানিয়৷ এই খবর পাইলে ইহার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে কি 
না। ইহার ভাষা যথাসম্ভব সরল হওয়া বিধেয় এবং ভুল বুঝিবার কোন অবকাশই 
যেন খবরগ্রহীতা না পান। ইহা ছাড়া 109898%€ট্রি লিখিবার সময় হস্তলিপি এরূপ 

হওয়া উচিত যাহাতে উহা সহজেই পড়া যায় । অক্ষর এবং সংখ্যাগুলি-_ 
বিশেষ করিয়া জায়গার নাম, 010. 7১628791709 ইত্যাদি 0100] 0911-এ 

লেখা উচিত। খবরের কোন অংশে'কিছু করিতে নিষেধ করা হইলে “না: অংশও 
13100] 001081-4 এবং ছুইবার করিয়া লেখা কর্তব্য । 

(২) যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে খবরটি লেখা উচিত। সর্বদা মনে রাখিবে ষে, 
খবর পাঠাইতে খরচ পড়ে এবং বড় খবর পাঠাইতে অবথা সময় নষ্ট হয় । 
অযথা খরচ এবং সময় নষ্ট-উভয়ই পরিহার করা কর্তব্য। খবর লেখা 
সংক্ষেপ করিতে গিয়া ইহার সহজবোধ্যতা যেন কখনই নষ্ট করিয়া ফেলা না 
হয়। খবরে সহজবোধ্যতার স্থান সর্বঞম, ইহার পরেই সংক্ষিপ্ততার স্থান। 

(৩) খবর পাঠাইবার সময় উহার নিরাপত্তার বিষয়ও খেয়াল রাখ! কর্তব্য । 
58৫8৮ 01898150510) ঠিকমত না দিলে গোপনীয় সংবাদ ফস হইয়া 
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গিয়া অনেক বিপদের সৃষ্টি করিতে পারে। সর্বদা লিখিত খবরে যথাযথ 

980067 01885150960) দেওয়া! অবশ্থ-কর্তব্য । নিয়ে খবর লিখিবার £07৮0- 

এর অনুলিপি দেওয়া হইল । 

1165555660০ বিপ 

2606061106-507104 9/া€-1016 08006 11155866 111570101015 

টনি0োপ স২661% 
1০ 56০91 08551610710 

90619114810 1401482ৎ 

11690 

97501881157 30010 

08176251৭71 থি6666570 9655866 
0৮৯55161060 

[19180 

071০5 6৮৩৬ 

6৪9৪... ....০....- ১8965 

কী 

উপরোক্ত £00-এর উপরের ও নীচের মোটা লাইনের উপরে বা নীচে ষে 

স্থান আছে তাহ! খবর-লেখকের ব্যবহারের জন্য নহে। এ অংশ 918181 02809 

ব্যবহার করিয়া থাকে । লক্ষ্য করিয়া দেখ, অন্থুলিপির মাথার দিকে ডান কোণে 

19799067009-/806101 লেখার উপযোগী একটি ঘর আছে । এই ঘরে খবরটি কত 

তাড়াতাড়ি পাঠাইতে হইবে তাহা লিখিয়া দেওয়। হয়। সামাঁরিক বাহিনীতে 
খবরটি কত জরুরী তাহা দেখাইবার জন্য ছয়টি শ্রেণীতে খবরটিকে ভাগ করা যায় । 
বৈ 

(১) দা)৪9.- এই খবর পাঠাইতে তিলমাত্র বিলম্ব করা ঢলে না। এই 
শ্রেণীর খবর পাঠাইতে পারেন মাত্র ছয়জন লোক-_- * 

(ক) প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্তা, 

(খ) প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান কর্মসচিব, 

(গ) পদাতিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, 
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(ঘ) নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, 
(ঙ) বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, 
(চ) 09106281009, 00107081001715-177-000190 

| 0)70675%0107791 00100101800 (14190910976 09109291 

পদমর্যাদা-সম্পন )। 

(২) 80678870য বা অত্যন্ত জরুরী-_ইহা পাঠাইতে পারেন প্রত্যেক 
(00107009190-এর  0610979] 00097) 0010077919067-17-017191, 

প্রধান প্রধান বন্দরের জন্ত ভারপ্রাপ্ত নৌবহিনীর প্রধান অধিকর্তাগণ, 
বিমানবাহিনীর গ্রুপ কম্যাগারগণ, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপ- 
প্রধান সেনাপতিগণ, ভারতীয় নৌবাহিনীর পতাকাবাহী জাহাজের 
প্রধান আধিকারিক, প্রধান স্টাফ আধিকারিক, স্থল-নৌ-বিমান 
বাহিনীর 0০:৮61০ 7০::৪-এর প্রধান আধিকারিকগণ, নৌবিভাগের 
আক্রমণকারিদলের প্রধান অধিকর্তা এবং সেই আধিকারিক- যাহার 
দায়িত্ব শক্র-বিমানের উপস্থিতি জ্ঞাপন করা । 

(৩) 02929010709] [না0109019--এই শ্রেণীর সংবাদ (00. 110106- 

0558) পাঠাইতে পারেন-_অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা, 49000216870 
(96706151, ১৪৪ 11119081010 01809: সকল আধিকারিক গণ. 

ধাহাদের পদমর্যাদা ব্যাটালিয়ান কম্যাগ্ডার (146. 00109] ) বা 
তাহার উধের্বে, 86০: 070: ব্রিগেড মেজর । | 

(5) 72:1০চ-_মেজর বা তদপেক্ষা উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই 
জাতীয় খবর পাঠাইতে পারেন । ইহা! ছাড়া আঃ 00100080067, 

001৮4র 401076209 9505৮00 960: 07806) এবং 70600561705 

078০০ঃ:গণও এই শ্রেণীর খবর পাঠাইতে পারেন । 
(৫) 7,090109 ও 

(৬) 70826:90 শ্রেণীর খবর যে-কেহই পাঠাইতে পারেন । 

18, জাতীয় খবর সাধারণত হইল শক্রর সহিত প্রথম সংঘর্ষের খবর ও 
সমতুল্য জরুরী খবর । অন্য সব খবর আটকাইয়া এই খবর আগে পাঠান হয়। 

[7)6269200ঠ খবর দেওয়া হয় শত্রুর সহিত সংঘর্ষের বিশদ বিবরণ 

পাঠাইবার জন্য বা বেসামরিক জরুরী অবস্থা জ্ঞাপনার্থে (বখন জাতীয় 

নিরাপত্তীর বিদ্ব ঘটার সম্ভাবনা )। 
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00, 17:77802%9 খবর পাঠান হয় সর্বপ্রকারের সৈম্ত পরিচালনা-সংক্রান্ত 
জরুরী খবর দিতে । বিশেষ প্রয়োজন হইলে নিম্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিকও 
উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পাঠাইতে পারেন, কিন্তু তীহাকে এই কাজের সর্বপ্রকার দায়িত্ব 
বহন করিতে হয় এবং কৈফিয়ত দিতে হয়। সর্বদা মনে রাখিবে-_খবরের গুরুদই 
হইল শ্রেণীবিভাগের মান- পদমর্যাদা নহে। 

দ্বিতীয় ঘরে আছে 0770017)াবতো7 10. এখানে জানাইতে হয় 

খবরটির অন্থুলিপি কত শ্রীন্্ পাঠাইতে হইবে | 

মূল খবরটির শ্রেণীবিভাগের সহিত অন্লিপি (প্রেরণের শ্রেণীবিভাগের 
কোন সথ্বন্ধ নাই। যথা-00. [10777901969 খবরের অন্ভলিপি 109197260 

শ্রেণীতেও পাঠান যাইতে পারে । 
' তৃতীয় ঘরে আছে--]04থা শান 27007 1| এইখানে ছয়টি 

সংখ্যায় তারিখ এবং সময় লেখা হয় । যথা-_৭ই জুলাই, ২টা ১০ মি. বুঝাইতে 
লেখা হইবে, ০৭১৪১০, ১৭ তারিখ হইলে ১৭১৪১০ হইবে । রাত্রি*১২টায় সংবাদ 

পাঠাইলে সংবাদ প্রেরণের সময় ১ মিনিট আগাইয়৷ বা পিছাইয়! দেওয়া হয়। 
ষথা-_-৭/৮ তারিখের মধ্যরাত্র বুঝাইতে লেখা উচিত" ০৭২৩৫৯ বা ০৮০০০১। 

খবরে মাস লেখা হয় না । খবরে সহি দিবার তারিখ ও খবর পাঠাইবার তারিখের 
মধ্যে কোন বৈষম্য থাকিবে না। 

চভূর্থ ঘরে থাকে 117594.0]0 [বগা 00291 যদি খবর 
পাঠান সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ থাকে, তবে তাহা এখানে লেখা হয় । 

9800৮ 015891908000- এইখানে নিরাপত্বামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়। 

ইহা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
(১) 0 3007 (1:05900. ) 
(২) 90 (97007) 

(৩) 00 ্া)াবণা/&া, (002). ) 
(৪) 8৪ 0ঘা0া) (80). ) 

1৫) 0107,499াশান) ( ঢ07,45.) 

: 098848709] শ্রেণীতে পড়ে সেই সব খবন্ল-_াহা কৌন ব্যক্তির নিজস্ব 

ব্যাপারে গোপনীয় এবং 798৮99৫. শ্রেণীতে পড়ে সেই খবর যাহা কেবল 

তাহারাই পাইতে পারে বাহারা ইহা পাইবার অধিকারী । 
ঢ05096. খবর হইতেছে সেই সব খবর যাহার উপর কোন বিধিনিষেধ নাই। 
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001£121109%0775 000167--এখানে খবর-প্রেরক নিজের খবরের নম্বর 

দেন। এই নম্বর দেখিয়াই খবরগ্রহীতা বুঝিতে পারেন যে কোন্ .খবরটি আগে 
পাঠান হইয়াছে এবং কোন খবরটি পরে পাঠান হইয়াছে । এই নম্বর চার 
সংখ্যাবিশিষ্ট হয়। প্রত্যেক 2106কে ব্যবহারার্থে কতকগুলি 0810799: দেওয়। 

হয়। যথা-_99900. 738৮81100 জুলাই মাসে. ২০০১ হইতে ৪০০০ অবধি 
নম্বর ব্যবহার করিবে । 11010 080091101) ৫০০১ হইতে ৬০০০ অবধি নম্বর 

ব্যবহার করিবে। নম্বর শেষ হইয়া গেলে ০1%কে নৃতন নম্বর দেওয়া হয়। 
প্রতি নম্বরের পূর্বে 0, [, 4 বা &_এই চারিটির কোন একটি অক্ষর দেওয়া! 

থাকে ( $106-_-4207 02092 489 ০£ 1940 )। 

4 অক্ষরটি জানার ষে, খবরটি 4.0181%76এর বিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপার । 

0 অক্ষরটি জানায় যে, খবরটি 07998:10) সংক্রান্ত ব্যাপার । 

[ অক্ষরটি জানায় যে, ইহ! [70911196706 সংক্রান্ত ব্যাপার । 

৫ জানায় যে, ইহা 0879: 115866£-এর বিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপার । 

710)-ঘরে লিখিবে-__খবরটি কে প্রেরণ করিতেছে । খবরে 5:0৮এর 

নাম প্রেরিত হয় এবং ইহা প্রেরণ করেন [16 0010078770৩: 1 যথা-1/8 
৫.7. অর্থাৎ ২ গুর্থা রেজিমেন্টের ১নং ব্যাটালিয়ান কম্যাগ্ডার ইহা, 

_পাঠাইতেছেন। 
গ০ঘরে লিখিবে-_খবরটি কাহাকে পাঠান হইতেছে । এখানেও শুধু 

817:৮এর নাম সংক্ষেপে লিখিতে হয় । ্ 
[াঢ0._খবরটির অনুলিপি যাহাকে পাঠাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা 

এখানে দেওয়া হর। এখানেও শুধু 001৮এর নাম (সংক্ষেপে) থাকে । 

এইগুলি বড় অক্ষরে লেখা হয়। | 

[0906975 0800--ষে খবরটি লিখিয়াছে তাহার নাম এবং পদমর্যাদ। 
এখানে লিখিতে হয় । :3০৫তে খবর সংক্ষেপে এবং স্থবোধ্য ভাষায় পরিক্ষার 

করিয়া লিখিতে হয় । কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিন ব্যবহার করা হয় ন!। 

পুর্ণচ্ছেদএবুধাইতে ০ চিহ্ছ দেওয়া হয় । খবরের শেষে কোন চিহ্ন ব্যবহার হয় 
না। জায়গার নাম, মানচিত্রের 1১9:9790০০, ০৮ এবং অন্য জন্রী শব 

13০৫]. 081%1-4 লেখা হয়। ০৮ শব্দটি ছুইবার ব্যবহার করা উচিত। 
যথাঁ_4 005. স]] 01 29068] 01: 19070017 90620, 

_. গুলীগোলার জন্ প্রচলিত সংক্ষিপ্ত শবও বড় অক্ষরে লেখা কর্তব্য । 
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যদি 11699289 10, পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও সাধারণ কাগজে 

716888%8 লিথিয়া পাঠান যাইতে পারে। অনাবগ্তিকীয় কথ! কখনই 

ব্যবহার করিবে না। টেলিগ্রাম লেখার পদ্ধতিতে 11888289 লিখিবে। নিয়ে 

একটি 10898908 ও তাহাতে যে অনাবন্তাক শবগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে 

তাহা 0310011709 করিয়া দেওয়া হইল। 

10: 0.0.10. 8 ৮] &. 0০). 

1700) 98০, 000), ০, ১ ৪৪০, 

সাত 11959 0900 1:60. 007) 0) 01081) [010 0116 01:80600 ০৫ 

089 9৮ )92416. 7859 190 199 767. 00108৫, 

4০ 01009] 

00. 

96০. 00008) 1০. ১ 5৪০, এয 20, 1968 1800 

যদি একাধিক 10885889 পাঠান হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটিতে নম্বর . 
দেওয়া কর্তব্য । 
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এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য 0%৫ঞগণকে সামরিক মানচিত্র পাঠে অভ্যন্ত 
করান, যাহাতে তাহার! সহজেই মানচিত্র হইতে জমির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ 
করিতে পারে। ঠিক ভাবে মানচিত্র পাঠ অভ্যাস করিলে 0%৫9ঠগণ অজানা 

জায়গায় নিজের অবস্থিতি স্থান মানচিত্র হইতে জানিতে পারিবে এবং বিভিন্ন 
জায়গায় যাইবার পথ যথাযথভাবে খুঁজিয়। বাহির করিতে পারিবে । মানচিত্র 
পঠনে অভ্যস্ত না হইলে 0%৫8৮দের পক্ষে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামরিক ও 

বেসামরিক স্থানের সঠিক নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হইবে না। অন্ধকার রাত্রে স্থান 

হইতে স্থানান্তরে ঠিকভাবে যাইতে হইলে মানচিত্র এবং কম্পাস ব্যবহার করিতে 
শিক্ষা কর। অত্যাবশ্যক | 

মানচিত্র বলিতে আমর! কি বুঝি ঃ মানচিত্র হইল কাগজের উপর 
একটি ভূখণ্ডের স্কেলে যথাযথভাবে অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি । ইহাকে ঠিক ছবি বলিলে 
ভুল হুইবে, ইহাকে নকৃশ! (81550 ) বলাই বুক্তিযুক্ত। কারণ৮_ 

(১) হহার উপর বিভিন্ন স্থান ও বস্তর সৃহিক দূরত্ব ষথাষথ ভাবে মাপিয়া 

বাহির করা যায়। | 

(২) ইহা পাঠ করিয়া বিভিন্ন স্থানের উচ্চত!, ৪10৪-এর বৈশিষ্ট্য ও জমির 
আকুতি ও প্রক্কতি--সবই সঠিকভাবে জানা যায় । অবশ্থ মানচিত্রটি যদি 
খুব পুরাতন হয় তাহা হইলে আসল ভূখণ্ডের এবং মানচিত্রে দিত 
বস্তগুলিগ মধ্যে পার্থক্য আসিয়া পড়ার খুবই সম্ভাবনা) কারণ, 
মানচিত্রের পরিবর্তন না হইয়! থাকিলে কালের গতির পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর উহার প্রভাব অবস্তাই দেখা দিবে। 

আমরা সকলেই জানি যে, পৃথিবীর আকুতি প্রায় গোলাকার। স্কুলপাঠ্য 
পুস্তকে ইহাকে কমলালেবুর আকারের সহিত তুলন! করা হইয়া থাকে । এই তুলনা 
অনুয়ায়ী বলা যায় যে, বিভিন্ন দেশ এই কমলালেবুর খোলার উপরে অবস্থিত এই 

কমলালেবুর খোলাটি ছাঁড়াইয়া লইয়া যদি আমরা ইহাকে চাপ দিয়! সমতল করিতে 
চাই তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, খোলার ধারগুলি ফাটিয়। ষাঁক হইয়া! যাইবে। 
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মানচিত্রের উপর ইহার প্রভাব কি হইবে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে 
পাঁরি। আমর! জানি যে, দ্রাঘিমা রেখাগুলি বিষুবরেখাকে ৯০* ডিগ্রীতে ছেদ করিয়! 
থাকে 'এবং সকল দ্রাঘিম! রেখাই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়া যায়; কিন্ত 
পৃথিবীর খোলটা সমতল করিয়া ফেলিলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে দ্রাধিমা 

রেখাগুলির মিলন অসম্ভব। এইজন্য সামরিক মানচিত্রে উত্তর ও'দক্ষিণ দিক 

নির্দেশ করিবার রেখাগুলি (9৫ 1126) সাধারণ মানচিত্রের দ্রাঘিমা রেখাগুলি 
হইতে ভিন্ন হইয়া! থাকে | নিয়ে একটি সামরিক মানচিত্রের নকৃশা দেওয়া হইল-_ 

৮04517006 3766. 1405+ 
01015 101৭5176006 (০116 ব11176 53166 £€£হ 

015161015 রর |] £987101 

ডে ৯ ৭7] হর | 
প্র 

র টু 8 (01451119£ 
ৰ 

(118 

485. /801810 

9610 £9879,/8918 101 

৮৫659 

0০-০06১5 

| 
5081% 

2508 1105 

(66519 4.€. 55519 

00461110141 &.6. 00৭৬6111018 

০০ 
510৭ 

504 0816 ত | 9810 851 | 50816 118 5৬৪৬€%0985 
51166 8৪চ 1৭৯16 

(06701051161 80901110151. 
(846 03৮1 ৯780 

সামরিক মানচিত্রের নকশা 

সামরিক মানচিত্রগুলি সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ ও -পূর্ব-পশ্চিমে কতকগুলি 
সরলবেখা দ্বারা ভাগ করা থাকে । এই রেখাগুলিকে €10. 1109 বলা হয়, 

এগুলি লালচে রঙের হয়। এই সরলরেখাগুলি অন্বিত করার ফলে সমস্ত 
মানচিত্রটি কতকগুলি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আদর্শ সামরিক 
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মানচিত্রে দুইটি 00. 11:7৪-এর মধ্যবর্তী দূরত্ব ১ হাজার গজ ( ১”--১ মাইল 
মানচিত্রে )। মানচিত্রের উপর 0710. রেখ! ছাড়াও ৩টি কাল রঙের দ্রাধিমা 
রেখা থাকে-_প্রর্কত মানচিত্রের উত্তর সীমারেখার উপরে ১টি ডান পারে ১টি 
বাম পার্থ ও ১টি মধ্যে। এই ভ্রাঘিমা রেখাগুলির পার্খে ডিগ্রী ও মিনিট দেওয়া 
থাকে । মানচিত্রের মাথার দিক সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে। বস্তুতঃ 
মানচিত্রে আমরা 10019000710 9)96917-এ দুই প্রকারের বর্গক্ষেত্র পাই-- 

(১) বুহৎ বর্গক্ষেত্র- ৫০০ কি. মিটার * ৫০০ কি. মিটার 

( গজে হইলে ৫০০০০০ ৯ ৫০০০০০ গজ ) 

(২) ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র_ ১০০ কি. মিটার ৮ ১০০ কি. মিটার 
( গজে হইলে ১০০০১১০০০ গজ) 

একটি বৃহৎ বর্গক্ষেত্রে আবার ২৫টি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র থাকে । প্রত্যেকটি বৃহৎ 

বর্গক্ষেত্রস্থিত ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রকে এক-একটি ইংরাজী অক্ষর ( 4 হইতে ঢু পর্যস্ত ) 
দ্বার নামাঙ্কিত করা হয়। মানচিত্রের নির্দেশ দেওয়ার সময় মানচিত্রের নম্বর 
এই অক্ষরগুলির সাহাষ্যে প্রকাশ করা হইয়! থাকে । 

স্মান্নচিভ্র স্নান ও -উভ্তভল্লপ দিক বাহির কলিজা 
গাহ্থার্তি-_ 

5500705 5. চিজ 200. 12001776055 ৩0 

সাধারণতঃ ১০টি দিক আছে-_ইহাই আমর! জানি। মানচিত্র পঠনের 

সময় আমর! দেখিব যে, ইহাতে একটি মাত্র দিক আছে এবং সেইটি হইল উত্তর 
দিক। এই দ্িককে ০০ডিগ্রী বা ৩৬০০ ডিগ্রী বল! হইয়া থাকে। এই 
প্রণালীতে পূর্ব দিক হইবে ৯০* ডিগ্রী, দক্ষিণ দিক ১৮০০ ডিগ্রী, পশ্চিম দিক 
২৭০০ ডিগ্রী। উপরোক্ত প্রণালীর সাহায্যে একজন লোক নিজের পার্থর 

যেকোন দিক নির্দেশে করিতে পারে। যথা" উত্তর-পূর্ব দিক হইতেছে 
৪৫০ ডিগ্রী, দক্ষিণ-পূর্ব দিক ১৩৫ ডিগ্রী, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ২২৫” ডিগ্রী, 
উত্তর-পশ্চিম দিক ১৫০ ডিগ্রী । কিন্ত মানচিত্র পাঠ করিতে শিক্ষা করিবার 

সময় আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাই । সাধারণভাবে আমরা একটিমাত্র 

উত্তর দিক আছে ইহাই জানি, কিন্ত মানচিত্র পঠনের সময় আমরা দেখিব যে, 
এই পাঠে তিনপ্রকার বিভিন্ন উত্তর দিকের ব্যবহার আছে। যথা-__ 
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(১) প্রকৃত উত্তর দিক (7709 ০: )--ফবতার! (2016 9৮: ) সর্বদা 

উত্তর মেরুর ঠিক শীর্যদেশে থাকে, সুতরাং ইহা সর্বদ। এই উত্তর দিক 
নির্দেশ করে। 

(২) চুম্বকীয় উত্তর দিক (11560960 1০:0))_ইহা! হইতেছে সেই 

উত্তর দিক-_যাহা!৷ একটি ঝুলান চুম্বকের উত্তর মেরু নির্দেশ করে। : 
(৩) 0710. ০:৮১- মানচিত্রের উত্তর-দক্ষিণে যে 810. রেখা অস্থিত 

থাকে তাহার শীর্যদেশ এই উত্তর দিক নির্দেশ করে। 

পৃবেই আমর] দেখিয়াছি যে, এই তিনটি উত্তর একই বিন্দুতে অবস্থান করে 
না। চৃম্বকীয় উত্তর পৃথিবীর প্রকৃত উত্তরে অবস্থিত নহে। তাহা ছাড়া চুম্বকীয় 
উত্তর নিয়মিতভাবে স্থান পরিবর্তন করে। চুণ্বকীয় উত্তর ও প্রকৃত উত্তরের 

মধ্যে যে কোণ পাওয়া যায় তাহাকে 719870966 ৬ 271850 বলা হয়| 
119.5106610 ড৪188100-এর উপর সময়ের প্রভাব একটি উদাহরণের 

সাহায্য দেখান হইল । 

উদ্দাহুরণ। ১৫৮০ সালে লগ্ডনের নিকট 11507010 ড871961010 ছিল 

১১২০ মিনিট পূর্ব । 
১৬৫৯ সালে 11592779610 ৬৪791007০0০ (1. 8.১) 

১৮২৩ ১) রঃ রঃ -২৪০৩০ মি. পশ্চিম 

১৯৪০ ১, --১১০ পশ্চিম । 

প্রতি বৎসর এই 11857790610 ড%0৪61০০ ১০ মিনিট করিয়া কমিতেছে। 

119890৩ ₹%8.610) জায়গাটির পৃথিবীর উপর অবস্থান স্থানের উপরও নির্ভর 

করে। যথা" 

১৯৩৪ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 115817980 ড87186100. ছিল ৩ পূর্ব | 

সেইরূপ রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে চুম্বকীয় উত্তর প্রর্কত 
উত্তরের পূর্বদিকে অবশ্থিত। আবার প্যালেস্টাইনে চূত্বকীয় উত্তর ও প্ররুত 
উত্তর একই জায়গায় অবস্থিত । প্রতি মানচিত্রের উপর 21800960 ৮%1৪- 

88০0 কত এবং 010. ট০:৮;-এর সহিত প্রকৃত উত্তরের সম্বন্ধ লেখা থাকে। 

মানচিত্র বসান 

মানচিত্র ঠিক মত পাঠ করিতে হইলে সর্বপ্রথম ইহাকে ঠিক ভাবে বসাইতে 
শিক্ষা করা প্রয়োজন । মানচিত্র বসানর অর্থ এই যে, ইহা! এইভাবে জমিতে বা 
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টেবিলের উপর বসাইতে হইবে যাহাতে মানচিত্রের উত্তর দিক (মানচিত্রের 
মাথার দিক ) ও প্রকৃত উত্তর দিক ( নাা০ 1০৮ ) একই রেখায় থাকে । 

মানচিত্র বসাইতে শেখার উদ্দেশ্য হইতেছে-_ 
(১) আমাদের আশেপাশে অবস্থিত বস্তগুলি মানচিত্রের উপর খুজিয়া 

পাওয়া বা মানচিত্রে দিত বন্তগুলি জমিতে খুজিয়া বাহির করা । ২ 
(২) নিজের প্ররুত অবন্তান মানচিত্রে খুজিয়া বাহির করা (90176 ০৮ )। 

তইপ্রকার পদ্ধতিতে মানচিত্রট বসান যাইতে পারে-_ 
(১) দিগ্দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে 

(৯) আশে পাশে অবস্থিত বস্তুর সাহায্যে | 

১। (ক) দিগদর্শন যন্ত্রের সাহাব্যে মানচিত্র বনাইবার জন্য প্রথমে মানচিত্রটি 

সমতলভাবে জমি ব! টেবিলের উপর খুলিয়া রাখ । 

(খ) এ মানচিত্রে পূর্ব বা পশ্চিমে 21877600 ₹৪15010) কত ডিগ্রী তাহা 

দেখিয়া দ্রাঘিমা রেখার তত ডিগ্রী পুর্ব বা পশ্চিমে কোণ করিয়া 
পেনসিলের একটি হালকা সরলরেখা টান। 

(গ) এবার কম্পাসটির জানাল! পুরাপুরি খুলিয়া! পাঁছিয়! ফেল এবং কম্পাসের 

জিহ্বার (11101759) মধ্যবর্তী খাজ, জানালার 11917 1109 এবং [11)0- 

এর মধ্যস্থিত খাঁজ মানচিত্রের উপর অস্কিত পেনসিলের রেখার সহিত 

মিলাইয়া বসাও। 

(ঘ) মানচিত্রটির ঢুই কোণ ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতে থাক-_যতক্ষণ না 
চুম্বকীয় ফলক (1128096 09619) কম্পাসের জিহ্বার মধ্যবর্তী খাজ ও 

1081 110-এর সহিত মিলিয়া যায় । ইহা হইলেই তোমার মানচিত্র ঠিকমত 
বসান হইল । অর্থাৎ, তোমার অঙ্কিত চুম্বকীয় উত্তর দিক দেখাইবার রেখার সহিত 
চুঘকের ফলক মিলিয়া গেল। ইত্লগ্ডের 007:011797706 প্রাঃ2ঘ৪ মানচিত্রে 

10907990619 ড৪18,61018 দেখাইবার জন্ত সর্বদা রেখা অঙ্কিত থাকে। সেখানকার 

মানচিত্রে এই চুম্বকীয় উত্তর রেখার উপর দিগ দর্শন যন্ত্রের 101: 1179 মিলাইয়া 

বসাইয়া চুঘকের ফলকটি সেই রেখার উপর আনিলে চলে । 

(২) আশেপাশে অবস্থিত বস্তর সাহায্ে__মানচিত্রে যখন নিজের 
অবস্থান জানা আছে, তখন তুমি যেখানে আছ তাহার আশে পাশে তাকাইয়া 
দেখ যে, মানচিত্রে দেখিতে পাইতেছ এরূপ কোন বড় বস্ত দেখিতে পাও 
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কিনা । ইহা দেখিতে পাইলে তুমি যেখানে দীড়াইয়া আছ সেই স্থান হইতে 
এঁ বস্তর দিকে জমির উপর একটি রেখা অঙ্কিত কর। মানচিত্রের উপর 

তোমার অবস্থিতি জানিলে সেই স্থান হইতে এ বস্তব অবধি আর একটি 

সরলরেখা টান। এইবার মানচিত্রটি এমনভাবে ঘুরাও যাহাতে পেনসিলে অস্কিত 
রেখা এবং জমির উপর অঙ্কিত রেখা একই সঙ্গে মিলিয়া যার । ইহা করিলে 

মানচিত্র বসান মোটামুটি ভাবে নিভূলি হইবে । একাধিক বস্তুর ব্যবহার করিতে 
পারিলে মানচিত্র বান আরও সহজ এবং নিভূ্ল হইবে । 

ষখন তোমার নিজের অবস্থান জানা নাই, তখন সমান্তরাল পদ্ধতি দ্বারা বা 
জমির প্রাকৃতিক গঠন প্রণালী দেখিয়া মানচিত্র বসান যাইতে পারে । সমান্তরাল 
পদ্ধতিতে আশে পাশের কয়েকটি বড় বস্ত মানচিত্রে খু'জিয়া বাহির করিতে হয় । 
পরে জমির উপরস্থ বস্তগুলি যোগ করিলে যে রেখ! হয়, তাহা এবং মানচিত্রের 

উপর বস্তগুলির যোগ কর! রেখা! সমান্তরাল হইলে মানচিত্রাট ঠিক ভাবে বসান 
হইবে। নদীর গতি, পাহাড়ের ঢালু বা চূড়া দেখিয়াও দিক নির্ণয় সম্ভব এবং 
মানচিত্র বসান সম্ভব । 

সাধারণতঃ উপরোক্ত ছুই পদ্ধতিতে মানচিত্র বসান হইয়া থাকে । যে- 
কোন পদ্ধতিতে প্ররুত উত্তর দিক জানিতে পারিলে মানচিত্র বসান সহজসাধ্য 
হইবে । 

প্রকৃত উত্তর দিক বাহির করিবার পদ্ধতি 

কি প্রকারে আমরা প্রকৃত উত্তর দিক বাহির করিতে পারি তাহা নিয়ে 
আলোচিত হইল-_. 

(১) ঘড়ি পদ্ধতি (ড8৮) 229$:০) £ তোমার ঘড়ির ছোট কীটা কুর্ষের 

দিকে মুখ করিয়া রাখ। এইবার এই ছোট কাটা ও ঘড়ির কেন্ত্র হইতে 
১২টা অবধি একটি রেখা টান। এই ছোট কাটা ও ১২টার মধ্যে ষে 
কোণ হইবে সেই .কোণটিকে ভাগ করিয়া একটি দাগ টান (১৮০০ ডিগ্রীর কম 
কোণটি )। 
এই কোণটির বিভাজক রেখা সর্বদা উত্তর দিক দেখাইবে (পরপৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। 

গ্রীষ্মকালে ঘড়ির ছোট কাটা হুর্যের দিকে দেখাইবার সময় ছুই ঘণ্টা প্যর্থক্য করা 
উচিত এবং শীতকালে একঘণ্টা সমগ্ন পার্থক্য করা উচিত; অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে «টার 
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সময় ুর্যের দিকে ছোট কাটা ধরিতে হইলে ৩ টার সময় ছোট কাটা যেদিকে 
থাকে সেইদিকে ধরা উচিত । অবন্ত এই পদ্ধতি কেবলমাত্র উত্তর গোলার্ধে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

ঘড়ি পদ্ধতির সাহায্যে উত্তর দ্রিক নির্ণয় 

(২) সম-উচ্চতা পদ্ধতি (0:059] 4150506 119০০) ১ একটি টেবিলের 

উপর একটি কাগজ পাতিয়া লও। টেবিলের মধ্যে একটি কাঠি কোন জিনিসে 

বসাইয়! খাঁড়। করিয়া রাখ। দেখ কাঠির ছায়া কোথায় পড়িয়াছে ; এই ছায়ার 
উপর ছায়া বরাবর একটি রেখা অঙ্কিত কর। এবার কাঠির নিম্ন বিন্দুকে কেন 
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করিয়া এবং ছায়াটির দৈর্ঘ্য ব্যাসার্ধ লইয়া একটি বুন্তচাপ অঙ্কিত কর। ৃর্য যতই 

মাথার উপর আসিতে থাকিবে, ছায়ারও ততই ছোট হইতে থাকিবে । বেলা 

পড়িতে থাকিলে আবার ছায়াটি বড় হইতে শুরু করিবে । যখন কাঠিটির 

ছায়ার অগ্রভাগ আবার বুত্তচাপটি 
ন্পর্শ করিবে তখন এ ছায়া বরাবর 

আর একটি রেখা অঙ্কিত কর। প্রথম 

রেখা ও দ্বিতীয় রেখা যে কোণ স্যষ্টি 

করিবে তাহাকে আর একটি রেখার 

দ্বার ছুই ভাগে ভাগ কর । তৃতীয় 
রেখার অগ্রভাগ উত্তর দিক দর্শাইবে | 

এই পদ্ধতি একেবারে নিভূ্লি ভাবে 
কাঠি ও ছায়ার সাহায্যে দিক নির্নয় উত্তর দিক নির্দেশ করে কিন্তু ইহার 

দোষ এই যে, মেঘলা দিনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না এবং রাত্রিতেও 

ইহা! ব্যবহার্য নহে 

(৩) রাত্রে তারকার সাহায্যে ই রাত্রে উত্তর গোলার্ধে গ্রুবতারা উত্তর 

দিক খুজিয়া পাইতে সাহায্য করে। সপ্তধিমগুলের সম্মখের ছুইটি তারকা 

ষোগ করিয়া জিজ্ঞাসা চিহ্বের ভিতর দিকে সাত গুণ বাড়াইলে এ রেখা গ্রুব 

তারার মধ্য দিয়া যাইবে । দক্ষিণ গোলার্ধে 9০000917 0:085 তারকাগুচ্ছ 

দক্ষিণ দিক পাইতে সাহাধ্য করে । ১০০৪, (7955 তারকার বড় অক্ষটি 

লেজের দিকে (8১০ 681) ৪২ গুণ বাড়াইলে তাহ। দক্ষিণ মেরুর উপর পৌছাইবে। 

যদি উত্তর গোলার্ধে সপ্তধিমণ্ডল দেখা না যায় তাহা হইলে ক্যাসিওপিয়া নামে 

একটি নক্ষত্রমণ্ডলী অবশ্যই দেখা যাইবে । ইহা! দেখিতে “৮” অক্ষরের মত। 

এই “ড্'-এর মধ্যকার সবচেয়ে ছোট কোণটি একটি রেখার দ্বারা বিভক্ত করিয়! 

বধধিত করিলে ইহা গ্রবতারায় পৌছিবে। 

ফবতারা ছাড়া অন্ত কোন তারকা! দেখিয়া দিক ঠিক করিয়া চলার সময় 

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, দশ-পনন্ মিনিটের বেশী কোন তারকা একস্থানে 

থাকে না। | 

ইহা ছাড়াও মুসলমানের কবর-দরদা, হিন্দুদের মন্দির-বিগ্রহের মুখ প্রভৃতি 

দেখিয়া! দ্রিক ঠিক করা যাইতে পারে । 
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মানচিত্রের সাহায্যে নিজের অবস্থান নির্ণর করার পদ্ধতি 
1101775 দা ১০516002 0. 8155 17127 

মানচিত্রের সাহায্যে নিজের অবস্থান বাহির করিবার জন্য নিয়ের দুইটি 
পদ্ধতির সাহায্য লওয়া যাইতে পারে-_ 

(১) 479-890%10) পদ্ধতি, 

(২) জমির এবং মানচিত্রের পর্যবেক্ষণ (11080806107) 116)00 )। 

[২০-৪০০০7 পদ্ধতি 2 প্রথমে দুরে অবস্থিত ঢুইটি বড় বস্ত খুঁজিয়া বাহির 

কর, তোমার অবশ্থিতি হইতে বস্তু দুইটি ৩০০ ডিগ্রীর কম এবং ১৮০০ ডিগ্রীর বেশী 
কোণে ষেন না থাকে | মানচিত্রে সেই দুইটি বস্তর প্রচলিত চিহ্ব (0:070%916101281 

910 ) খু'জিয়া বাহির কর । এইবার কম্পাসের সাহায্যে বস্ত দুইটির 71509610 
9৪%-00 লও |] 1180778010 09%001, 0901: 09%:10-4 পরিবন্তিত কর | 

এবার 0৪0]: 09809 ছুইটি (শন 08৮0] 99919-4 পরিণত কর | মাচিত্রের 

উপর এ বস্ত দুইটি হইতে ৪৪:5108 7১:০0০৮০:-এর সাহায্যে ০৮0. 901 

1১০%1710 ঢুইটি অঙ্কিত কর। যে স্থানে এই ছুইটি 50110987179 রেখা ছেদ 

করিবে তাহাই তোমার অবস্থিত শ্থান। নিভূল ভাবে এই পদ্ধতিতে নিজের স্থান 
বাহির করিতে হইলে ৩টি বড় বস্ত হইতে এই 7%0]. 08%0106 রেখা টানা উচিত । 

কিন্ত অনেক সময় দেখা যায় ৩টি রেখা এই স্থানে ছেদ করিতেছে না। রেখাগুলির 
মধ্যে যে ৩টি ছেদবিন্দু পাওয়া যাইতেছে তাহা দ্বারা স্থষ্ট ব্রিভূজটিকে ভুলের 

ত্রিভুজ ( 00127019 0 9০: ) বলা হয়। যাহা হউক সাধারণত £9-5806100 

পদ্ধতিতে দুইটি বস্তু লইয়াই নিজ স্থান বাহির করা হইয়া থাকে এবং এই স্থানটি 
ঠিক কিনা তাহা পার্খের অন্যান্য বস্তু দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় 

কম্পাস না থাকিলেও £9-8906100 পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

ইহার জন্য 62০1: 2০1১০-এর প্রয়োজন হয় । প্রথমে মানচিত্রকে ঠিকভাবে 
টেবিলের উপর বসাও। ইহাতে প্রথমে দূরে অবস্থিত তিনটি বড় বস্তু মানচিত্রে 

খুজিয়া বাহির কর । এক টুকরা 29318 1779£ ম্যাপ বোর্ডের উপর 1) 

দিয়া আটকাইয়া রাখ এবং এই 0100 789£-এর এক পাশে নিজের 

অবস্থিতি নির্দেশ করিয়া একটি বিদদু বসাঁও। এইবার এই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া 
তিনটির মধ্যে যেকোন একটি দৃরবর্তী বস্ত সংযোগকারী দৃষ্টিরেখা $8০105 

78০:-এর উপর অঙ্কিত কর! এইবার বোর্ড বা (0102 7৪: কোন 
প্রকারে না নড়াইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্ত সংযোগকারী দৃষ্টিরেখা 50178 
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27৪.-এর উপর অঙ্কিত কর। ০7) খুলিয়া ঠ50178 2919: উঠাইয়া লও 

এবং 20105 0৪79£টি এমনভাবে মানচিত্রের উপর রাখ-_াহাতে ইহার উপর 
অঙ্কিত ৩টি রেখা যথাক্রমে মানচিত্রে অঙ্কিত ৩টি বস্তর উপর পড়ে । দৃঘ৪0108 

7%১৪:-এর উপর অস্কিত বিন্দুটি মানচিত্রের উপর যেখানে পড়িবে, তাহাই 
তোমার অবশ্টিতি চ্যান হইবে । 

জমি এবং মানচিত্রের পর্যবেক্ষণ দ্বারা (7705290600 7196)০ ) £ 

প্রথমে মানচিত্রটি ঠিকভাবে বসাও। পরে আশে পাশে তাকাইয়া দেখ কোন্ 
কোন্ বড় বস্ত দেখিতে পাইতেছ। মানচিত্রে এঁ্সব বস্তগুলি খুজিয়া বাহির 
কর। এইবার আশে পাশের অন্ত ছোটখাট বস্তগুলিও জমিতে দেখ। এগুলি 

পুঙ্থানুপুত্থরপে মানচিত্রের নির্দিষ্ট চিহ্ছগুলির সহিত মিলাইতে চেষ্টা কর। 
ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে তোমার অবস্থিতি 

'শ্বান কোথায়? এইবার মানচিত্র হইতে তোমার অবস্থিতি স্থানের £:1৫ 
26191791009 পাওয়া খুবই সহজ হইবে। 

গভীর জঙ্গল বা মরুভূমির ভিতর দিয়া যাইবার সময় ক্রমাগত মানচিত্র 
পাঠ না করিলে নিজের হারাইয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা । মানচিত্র পাঠ 
কার্যকরী করিতে হইলে একান্ত ভাবে মানচিত্র পাঠ করা৷ অত্যাবশ্তাক | 

বেন্নারিং এবং প্রিজমিটিক কম্পাসের সাহায্যে ইহ! লওয়ার পদ্ধতি 
36577776200 (51028 19587758 ৮10 ও. 1210570100 (001072855 

86578 2 চক্ষু ও দৃষ্ট বস্তর মধ্যে সংযোগকারী রেখা! এবং চক্ষু ও উত্তর 

2০৫71 

রা রা 

দিকলিবোদকাহী লেবার কোট রয়ে তাহাকে বেক ঘড়ির 

কাটার গতিন্ন ক্রমে কোণের এই পরিমাপ করা হয়। উত্তর দিককে ০* ডিগ্রী 
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ধরিয়! (৩৬০ ডিশ্রী) উত্তর-পূর্ব দিকের কোণকে ৪৫০ ডিগ্রী ধরা হয়। পুর্ব 
দ্রিককে ৯০০ ডিগ্রী ধরা হয় ইত্যাদি । 

বস্ত হইতে পর্যবেক্ষকের 08808কে 1990]: 0882106 বলা হয় | 

৫০ বিশ ২০০1৭ 

ব্যাক বেয়ারিং লওয়াঁর পদ্ধতি 

13982176৪৫০ ডিগ্রী হইলে, 1০801. 1১০০71% হইবে ৪৫০4 ১৮০০-২২৫০ 

ডিগ্রী। 739%7776 ১৭০০ ডিগ্রী হইলে, 9০1: 1)98/:0% হইবে ১৭০০+- ১৮০০ 

৩৫০০ ডিগ্রী। 79277 ১৯০০ ডিগ্রী হইলে, ৪০] 1998779 হইবে 

১৯০০+-১৮০০--৩৭০+ ডিগ্রী। কিস্তু আমর! জানি ষে, ৩৬০” ডিগ্রীতে ঘড়ির 

কীট! সম্পূর্ণ ঘুরিয় আসে এবং একবার ঘুরিবার পর আরও ১০০ ডিগ্রী গেলে 
তবেই ৩৭০০ ডিগ্রী ঘোরা সম্পূর্ণ হইবে। ৩৬০০ ডিগ্রী ও ০* ডিগ্রী একই হওয়ায় 
৩৭০” ডিগ্রী কোণকে আমরা ১০০ ডিগ্রী কোণ বলিব) সুতরাং ১৯০ ডিগ্রীর 

10801010980 হইবে ১০০ ডিগ্রী । 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মানচিত্রে ৩টি উত্তর দিক আছে-_- 
(১) প্ররুত উত্তর ( [০৩ 1২০79) সংক্ষেপে গাব), 

(২) চুষ্বকীয় উত্তর (115209616 টব ০:) সংক্ষেপে 1.১ এবং 

(৩) 0৮4 বৈ (সংক্ষেপে ও )। 
প্রতি উত্তর দিকের জন্য একটি করিয়। 88:17 হয়; সেইজন্য একটি বস্তবর 

০, 14.]ব. ও া.ব. আলাদা আলাদা হইবে। 

যে-কোন 098:17%কে অন্ত 062008-এ পরিবর্তন কর খুবই সহজ । ইহা 
করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় মানচিত্রের মাথার দিকে পাওয়া যায়। সেখানেই 
লেখা থাকে 04 পু ব”এর কত ডিত্রী পূর্বে বা পশ্চিমে এবং 17887096৩ 
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%8119601-এর মান কত? নিয়ে চিত্রের সাহায্যে এই পরিবর্তন-পদ্ধতি 

দেখান হইল-_ 

9.1, 47৭, 

[৭501৭6710 ৬/৭1৮1 018৭ 
উল ১14০ 6€85 06 770৭, 

৩4077, 155০ 

0846০ 

বেয়ারিং-এর পরিবর্তন 

উপরের চিত্রে_ 
[110 0981109১৩৫০ ডিগ্রী 

11850709010 02] ল ১৩৫০--৪০-০১৩১* ডিগ্রী 

0100 19909» ১৩৫০+-৩০-০ ১৩৮০ ডিগ্রী । 

কম্পাসের সাহায্যে বেয়ারিং লওয়ার পন্ধতি 8 কম্পাসের ঢাকনি 
এমনভাবে খুলিয়া রাঁথ যাহাতে ইহার 91181 এবং 10০9 সমকোণে থাকে । 

এবার 1১:197)-টি উপরের দিকে এইভাবে তুলিয়া রাখ-_যাহাতে ইহ! সমতলভাবে 

কম্পাসের ডায়ালের উপর থাঁকে। এবার তোমার বুড়ে। আঙ্গুল কম্পাসের 
রিং-এর মধ প্রবেশ করাও । বুড়ো আম্ুল এবং তর্জনী এমনভাবে কম্পাসের নীচে 
রাখ-_যাহাতে কম্পাসের ডায়াল জমির সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকে । এইবার 
তোমার চক্ষু 1১19টির পিছনে লইয়া আইস । 1:1510টির উপরে অবস্থিত 

ফাকের মধ্য দিয়া তুমি 1081: 11৩টি দেখিতে পাইবে এবং 77970-এর মধ্য 

দিয়া দেখিলে কতকগুণি সংখ্যা তোমার চোখে পড়িবে । এই 109171106টি 
যে বস্ত্র ১৪21 লইতে হইবে তাহার মধ্যস্থলে এক লাইনে রাখিয়া লক্ষ্য স্থির 
কর। 7180)-এর মধ্য দিয়া যে সংখ্যা পড়িতে পার তাহ! দেখ। যেসংখ্যা 

পাইবে, ভাহাই বস্তটির 109579৮0 .১92208 । কম্পাসের ডায়ালট জমির 
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সমান্তরালে না থাকিলে কতকগুপি উল্টান সংখ্যা দেখা যাইবে । এ সংখ্যাগুলি 

901: 09805 নির্দেশ করে | নিয়ে গীর্জাঁটর 09878 লওয়া দেখান হইল-_ 

কম্পাদের সাহায্যে বেয়াছিং লওয়ার পদ্ধতি 

বিভিন্ন প্রকারের ১0505155 0০2079888 এবং তাহাদের বর্ণন 

সাধারণতঃ দুই প্রকারের 710দ]010০ 0,0711)%58 ব্যবহাত হয়। প্রথম 

প্রকারের 0০701859টি শু₹ এবং দ্বিতীয় 'প্রকারে কম্পাসটি তরল । শুষ্ক কম্পাসের 

কম্পাস-কার্ডটি কোন তরল পদার্থের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে না। ইহার 

কেন্দ্র একটি পিনের উপর অবস্থিত থাকে | কার্ডট এই অবস্থায় থাকায় কার্ডের 

দোলন বহুক্ষণ ধরিয়া চলে এবং কার্ডটি তাড়াতাড়ি থামাইবার জন্য এই 

0011)]08,55-এ একটি 01661 3]1)110৮ থাকে । শুষ্ক কম্পাসে রিংএর নিকট 

বাইরের দিকে একটি ছোট যন্ত্র আছে__যাহার সাহায্যে কার্ডটিকে কেন্দ্রস্থিত 

পিনের উপর বসাইয়া রাখা যাঁয়। যখন কম্পাস ব্যবহার করা না হয় তখন 

কার্ডটিকে পিনের সৃচ্যগ্র হইতে উঠাইয়া রাখা বায়। কার্ডটি না উঠাইয়া সর্বদা 
পিনটির উপর রাখিলে উহা শীপ্বই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । এই অংশটিকে ৪6০) 

বলা হয়। যখনই ০০170858টির ঢাকনি বন্ধ করা হয় তখনই আপনা হইতেই 

একটি ০৪0) 011) ঢাঁকনার পাশে চাপ দিয়া ৪/০[টর দ্বারা কার্ডটিকে উঠাইয়া 
ফেলে। 

শুফ কম্পাসের পাশের দিকের দাগগুলি সংখ্যা জ্ঞাপন করে। এই প্রকার 

কম্পাসের দ্বারা £9০৯ করিবার সময় কম্পাসের ভূমিতে অবস্থিত স্ত্রু একটু 
টিলা করিয়া! দিতে হয়। 
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তরল কম্পাসের মধ্যস্থিত কার্ডট ভারী তরল তৈলের উপর (ষাহা ঠাণ্ডায় 
জমে না) ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং এই কার্ডের উপর ১০ হইতে ৩৬০০ ডিগ্রী 

১115053010 002713955-এর চিত্র 



৬৮ 2) 21৭? 

পর্যন্ত সংখ্যা নির্দেশ করা থাকে । প্রতি ১০০ ডিগ্রী অন্তর সংখ্যাটি লেখা থাকে 
এবং ৫” ডিগ্রী অস্তর একটি বড় দাগ থাকে । ১০০ ডিগ্রী দেখাইবার জন্ত দাগগুলি 
দেখিতে ছোট ছোট বিন্দুর মতন। কার্ডের বিপরীত দিকে উল্টা হরপে দক্ষিণ 
হইতে শুরু করিয়া ১০ ডিগ্রী অন্তর ৩৬০টি দাঁগ দেওয়া থাকে । কম্পাসের 

+ পিল পর সেটিং ভেন ্ 7477881717140:75 ২ ৭ ু ক ১. 28 

ভারে 

ডাল! খোল! অবস্থায় 07150)1010 0070702,55 

পাশে কতকগুলি পাতল! দাত (7111160 ৬৪9 ) আছে। কম্পাসের রিং-এর 

ডানপাশে অবস্থিত 012000106 80:9দ্ম টিলা করিয়! এই দীতগুলিসহ 001- 
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[৪৮-এর ডালাকে ইচ্ছামত ঘুরান যাইতে পারে। এই ডালাটির উপর ০০ হইতে 
৩৬০০ ডিগ্রী অবধি ১০০ ডিগ্রী অন্তর অন্তর খোদাই করা আছে। কিন্ত প্রত্যেক 
সংখ্যার ডানদিকের শৃন্যটি (০) বাদ দিয়া সংখ্যাটি লেখা থাকে । যেমন--১০ 

হইতেছে '১, ২০ হইতেছে ২, ১০০ হইতেছে ১০, ২৫০ হইতেছে ২৫) ৩৬০ 

হইতেছে ৩৬। এই কম্পাসের দেহে কম্পাসের জানালার (1701০) ঠিক বিপরীত 
দিকে একটি বাক্স আটা থাকে । এই বাকৃসের মধ্যে একটি 779 থাকে । 

বাকৃসের মধ্যে একটি গর্ত থাকে-_যাহার মধ্যে দিয়া এই [718টি দেখা যায়। 

এই গর্ভাটকে 99 19019 বল! হয়। এই ৪৪1)019-এর উপরে একটি ছোট 

লম্বা ধরনের 81০ বা কাটা খাজ আছে। এই খজটি দিয়! জানালার মধ্যস্থিত 
1191: 119টি বেয়ারিং লওয়ার সময় স্পষ্টভাবে দেখা যায় । 119টি হইতে 20005 

করিবার সময় 771577-এর বাক্সাট আঙ্গুল দিয়া ঠেলিয়া ডালার উপর সমতলভাবে 

বসাইয়া দেওয়া হয়। [70088 করিতে অন্থুবিধ! হইলে বাক্সটিকে প্রয়োজন 

মত উচু-নীচু করা যায়। 
তরল জাতীয় 13715011616 00101)%95 ব্যবহার কর] অপেক্ষাকৃত সহজ । 

কারণ, ইহা শুফ জাতীয় 0০77188 অপেক্ষা কম অন্ুভূতিসম্পনন। এইজন্ত 
ইহার কার্ডটি সহজেই থামিয়া যাঁয়। ইহাতে ০০101)388-এর সাহায্যে বেয়ারিং 
লওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট হয় না। 

00102%5৪টি দেখিতে একটি গোল কোটার মত। উপরের ডালাটি একটি 
জার উপর বসান থাকে । ডালাটি সমতলভাবে খুলিয়! রাখিলে আমরা 

কম্পাসের বিভিন্ন অংশগুলি দেখিতে পাই । 
(১) 70209 বা জিহ্বা 

(২) 11 বা ডালা 
(৩) 7751 1179 

(৪) ডা100০% বা জানাল। 

(৫) চ10692বা কবজা 

(৬) 7901009] 11706 

(৭) (0০8: 

(৮) 4:০৯ 13989 ব। তীরের ফলা 

(৯) 0180011)6 ১০:৪০ 

(১০) 7017906100 719: বা দিক্ চিহ্ন 
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(১১) 7006 বা বলয় 

(১২) [18177 

(১৩) 7111160 ৬৪199 

(১৪) ৩৪৮61) ৬৪706 

(১৫) 459 1019 

(১৬) 1০৮ বা কাটা খাজ। 
(১৭) 7২০06০1) বা খাঁজ 

0071798 ব্যবহার করিবার সময় মনে রাখিবে যে, লৌহ বা চুম্বককে 
আকর্ষণ করিতে পারে এইরূপ কোন বস্ত সন্নিকটে থাকিলে তাহার প্রতিক্রিয়া 
চু্বকের ফলার উপর অবগ্ঠই*বর্তাইবে। কাটা তারের বেড়া, বৈদ্যুতিক তার, গাড়ী, 
কামান প্রভৃতির নিকটে ফীঁড়াইয়া কোন বেয়ারিং লইলে, সেই বেয়ারিং অনিবার্ধ 

রূপে ভুল হইবে । এমন কি সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র, টুূপির ব্যাজ, লৌহ শিরক্ত্রাণ__ 

এইগুলি প্যস্ত কম্পাসের চুম্বকের ফলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সম্ভব 
হইলে কম্পাস ব্যবহার করিবার সময় এই সকল বস্ত হইতে দূরে থাকিবে । চুম্বক 

আকর্ষণকারী *কোন বস্ত নিকটে আছে কিন! তাহা! কম্পান ফলকের পাগলামী 
( [800 17991)2ঘ190৮ ) দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। 

ইহা ছাড়াও কোন কোন কম্পাসের কিছু কিছু ভুল থাকা সম্ভব । কম্পাসে 
ব্যবহৃত ধাতুতে খাদ মিশ্রিত থাকায় বা অগ্তরূপ কোন কারণে কখনও কখনও 

চুম্বকের ফলক ঠিক চুম্বকীর উত্তর দিক না দর্শাইয়া তাহার কিছু পূর্ব বা পশ্চিম 
দিক নির্দেশ করিয়া থাকে । চুম্বকের ফলক এবং চুম্বকীয় উত্তরের মধ্যে যে ব্যবধান 
থাকে তাহাকে আমরা! ০0118,8৪টির ভুল (001778,88 [::0£) বলিয়া থাকি । 

যদি ০0171)88৪-এর উত্তর, চু্বকীয় উত্তরের ২" মিনিট পূর্বে থাকে তাহা হইলে 

আমরা বলি যে, কম্পাসটির ভূল ২" মিনিট পুর্ব । 

কম্পাস ব্যবহারের সময় তোমার কম্পাসের ভূল কত, তাহা! মনে রাখা অবশ্থা- 

কর্তব্য) নতুব! তুমি কম্পাসের দ্বার! যত পাঠ (8:921128) লইবে তাহাদের সবগুলি 
ভুল হইবে। প্রয়োজন হইলে ০০101888-8:20: দেখাইবার জন্ত একটি চিত্র 
আকিয়া বেয়ারিং লওয়ার পর বেয়ারিংটি সংশোধন করিয়া লওয়া কর্তব্য। 

কম্পাসের ভূল-_-৩* পুর্ব 

বেয়ারিং এর পাঠ-_-১৫০৭ 
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আসল চু্ঘকীয় বেয়ারিং- ১৫০০ ৩০১৫৩ ( কম্পাসের ভুল পশ্চিমে 

হইলে বৈয়ারিং-এর পাঠ হইতে কম্পাসের ভূলটি বাদ দিতে হইবে )। 
তোমার নিজের কম্পাসের ভূল বাহির করিবার জন্য এমন জায়গায় দাড়াও, 

যে স্থানে সঠিক ছয় অঙ্কের ৪:1৫ 29990 তোমার জানা আছে। সেই 

ও ০০1155এর 

আলসলে 8£/1৭5 

০৪৬£০ 

কম্পাসের-এর ভূল সংশোধন 

স্থানে দীড়াইয়া তুমি দূরে অবস্থিত যে-কোন ৩টি বস্তর (যাহা মানচিত্রেও 

দেখিতে পাইবে ) বেয়ারিং লও । এইবার মানচিত্রে ৪9:20 0:০6809০:-এর 

সাহায্যে তোমার অবস্থান হইতে এই তিনটি বস্তুর 80 1১987105 পরিমাপ কর। 

এই প্র 1১82:£গুলিকে মানচিত্রের উপর লিখিত নির্দেশ অনুসারে চুম্বকীয় 
বেয়ারিং-এ পরিবতিত কর। কম্পাসে লওয়৷ বেয়ারিং-এর সহিত মানচিত্র হইতে 

প্রাপ্ত বেয়ারিংগুলির তুলনা! করিলে তোমার কম্পাসের ভুল কত বুঝিতে পারিবে 

ভবিষ্যতের জন্য ০০::72৪৪-এর ডালার উপর এই ভূলটি লিখিয়! রাখিবে। সময় 
সময় পৃথিবীর 708£0960 2619 ০£1০:০৪-এর চুম্বকীয় ঝড়ের জন্য অস্থিরতা! দেখা 

যায়। ইহার প্রভাবও চুম্বক এবং কম্পাসের উপর দেখা যাইবে । 
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রাত্রে মার্চ করার জন্য কম্পাসের সন্গিবেশ-পন্ধতি 
9৩1008 ও. 0০010009955 1০7 1518 91571, 

সৈম্তদল বেশীর ভাগ সময় 45881101968 হইতে [7,07.2.তে সাধারণতঃ 

রাত্রিকালে মার্চ করিয়া যাইয়া থাকে । ইহা! ব্যতীত টহলদারী দলও সাধারণতঃ 
রাত্রের কাজকর্ম করিয়া থাকে । রাত্রিকালে যখন চস্ষুর সাহায্যে সঠিকভাবে দিক 
নির্ণয় সম্ভব হয় না, তখন কম্পাস সন্নিবেশ করিয়া মার্চ করা অপরিহার্য । 

রাত্রে দিক্ নির্শয় করিবার জন্য সঠিকভাবে কম্পা সন্নিবেশ করিতে শিক্ষা করা 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অবস্থ কর্তব্য। কম্পাস সন্নিবেশ করিবার জন্ত-_ 

(১) মার্চ করিয়! যেখানে যাইতে হইবে সেই জায়গার বেয়ারিং লও। 
(২) এবার 01870101716 907:9টি টিল৷ কর এবং 111]190. ৪26টি ঘুরাইতে 

থাক-_-যতক্ষণ না উপরে প্রাপ্ত বেয়ারিংটি 701১০: 117)6-এর সহিত 
মিশিয়া যায় । পরে 018701)20 90:৪টি ঘুরাইয়া শক্ত কর। 

(৩) নির্দিষ্ট বেয়ারিং-এ যাইবার জন্য কম্পাসটির ডালা! খুলিয়া ফেল এবং 
উহার জামালা (1090) ডায়ালটির সহিত সমতলভাবে রাখ । বুকের 

কাছে হাতের উপর ইহা এমন ভাবে সমতল করিয়া রাখ যাহাতে 77778-টি 
বুকে লাগিয়া থাকে এবং ইহার ৮০:৪০৪-টি বুকের সমকোণে থাকে । 

(৪) এবার নিজেকে কেন্ত্র করিয়া ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাক-_যতক্ষণ না 
কম্পাসের আলোকোজ্জ্বল ফলা উজ্জল দিকৃচিহ্কের নিয়ে আসে। 
এইবার সোজা ০1£৪-এর নির্দি দিকে গেলেই তুমি লক্ষ্যন্থলে 
পৌছাইতে পারিবে । 

(৬) যদি তুমি বিন্দুমাত্র দিক্চ্যুত হও তাহা হইলে কম্পাসের ফল! দিকৃচিহ্ছের 
নিয় হইতে সরিয়া যাইবে। 

স্কেল (৯০৪1৩ ) 

পূর্বেই বলা হইয়াছে মানচিত্র হইল একটি ভূখণ্ডের নকশা, যাহা জমির সহিত 
সমানুপাতিক ভাবে স্কেল দ্বারা অষ্কিত । ইহার সাহায্যে জমিতে অবস্থিত যে-কোন 
ছুই বিন্দু ও মানচিত্রে দশিত সেই ছুই বিন্দুর অন্থপাত নির্ণাত হয়। প্রতি মানচিত্রে 
ইহা কোন্ স্কেলে অস্কিত তাহার উল্লেখ থাকে । এই স্কেল দেখাইবার তিনটি 

প্রণালী আছে-_- | 
(১) বাক্যের দ্বারা বণিত স্কেল ত্বারা, ষথা-_-১” ইঞ্চি বরাবর ১ মাইল । ইহার 

অর্থ এই যে, মানচিত্রের উপর ১" ইঞ্চি দূরত্ব জমিতে ১ মাইল দূরত্বের সমান। 
19 
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(২) 28, ভা, (85602989709656 চ77806101) ) দ্বারা--এই পদ্ধতিতে স্কেলটি 

একটি ভগ্রাংশের দ্বারা দেখান হয়। যথা--যদি স্কেলে $.ঢ'টি হয় ১/১০০০০০ 
লেখা থাকে তাহা হইলে বুঝায় যে, মাপের ১ একক দূরত্ব জমির উপর ১ লক্ষ 
এককের সমান। ১" ইঞ্চি বরাবর ১ মাঁইল স্কেলকে £.ঢ.-এ পরিবতিত করিলে 
( ১" ইঞ্চি বরাবর ১২ ৯ ৩১১৭৬০ ইঞ্চি) এই ভগ্রাংশটি হয় ১/৬৩,৩৬০। সর্ব 

দেশে মাপ নির্ণয়ের একক এক প্রকার নহে । কিন্তু কোন ইংরেজ ইওরোপের 

মানচিত্র পড়িবার সময় 7.7 জান! থাকিলে কোন অন্গুবিধা বোধ করিবে না। 
(৩) রেখায় অঙ্কিত স্কেলের দ্বারা-স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য ৪” ইঞ্চির কম 

এবং ৬" ইঞ্চির বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয় । যথা, ৫" ইঞ্চি লম্বা একটি সরলরেখা 

টান। এই রেখাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ কর। প্রতি ভাগ ১” ইঞ্চি (জমিতে 

১ মাইল ) নির্দেশ করিবে 

(ক) বামদিকের এক অংশ বাকী রাখিয়! ০ হইতে রেখাটিতে চিহ্ন দাও । 

০ ৯ ২ ৩ ৪ 

(খ) এইবার “০, চিহ্বের বামদিকের অংশটিকে আরও ছোট ছোট (ফালৎ-এ 

মাপিবার জন্ট ) আট ভাগে ভাগ কর । যথা_ 

৯৭২৩৪৩৬৭৮ ণ্ড ৭ ০২ 1 তে 

এইভাবে 9০:10 7১২₹০/৯০০:-এর সাহায্যে এক অংশ-হাজার গজ 

দেখাইবার জন্ত 9০816 119 অঙ্কিত করা খুবই সহজ । কারণ, 9975108 7310৮০- 

$০:-এর পিছন দিকে ১” ইঞ্চি বরাবর ১ মাইল দূরত্বে হাজার গজ কতটা দৈর্ঘ্য 
নির্দেশে করিবে তাহা অস্কিত থাকে । ১” বরাবর ২ মাইল, ১” ইঞ্ছিঃ 

বরাবর ২ মাইল ইত্যাদি মানচিত্রেও হাজার গজ কতটা লম্বা হইবে তাহা 
9915109 700960৮এ পাওয়া যায় বা সাধারণ অঙ্ক ছারা খুব সহজেই বাহির 

করিয়া লওয়া যায়। ছোট ভাগগুলিকে ইংরাজীতে 9৫900087165 বল! হয়। 
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সামরিক বিভাগে আদর্শ মানচিত্র ( ১" ইঞ্চি- ১ মাইল ) ব্যতীতও বড় স্কেলে 

এবং ছোট স্কেলে অঙ্কিত মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। বড় স্কেলের অর্থ এই 

যে, স্কেলটিতে ১” ইঞ্চি ১ মাইলের কম দৈর্ঘ্য জাহির করে এবং ছোট স্কেলের 
মানচিত্রের অর্থ এই যে, ইহাতে ১" ইঞ্চি ১ মাইলের বেণী দৈর্ঘ্য জাহির করে। 

খুব বড় স্কেলের মানচিত্রকে নকৃশা বলা হয়। নিয়ে ইংলণ্ডে ব্যবহৃত কয়েকটি 

মানচিত্রের স্কেল দেওয়া হইল-__ 
২৫” ইঞ্চি_ ১ মাইল (প্রায় ), 7.7. » ১/১৫০০ 

৬" ইঞ্চি ১ মাইল, 1.7.-১/১০৫৬০ (বড় স্কেল 

১” ইঞ্চি-১ মাইল, চ.ঘ,_ ১/৬৩৩৬০--আদর্শ স্কেল 
২” ইঞ্চি-১ মাইল, [ ঢ.- ১/১২৬৭২০ 
৮” ইঞ্- ১ মাইল, 1.৮. ১1২৫৩৪৪০ 

১৮ রি ১০ লা 1.8, লল গা | ছোট স্কেল 

১% ইঞ্চি ১৬ মাইল (প্রায় ), [,. ল ১/১০০০০ ০০ 

ছোট স্কেলের মানচিত্র মোটর-বাঠিত পদাতিক (11060971880. [171767 ) 

বাহিনী, ঈ্লাজোয়া বাহিনী প্রভৃতি বাহিনীগণ-_যাহাদের চলার বেগ বেশী, তাহারাই 

সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে । 

মানচিত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিন্ 
(০০705 57800109] 515778 

এই চিহ্ুগুলি জমিতে অবস্থিত বিভিন্ন বস্ত দর্শাইতে ব্যবহার করা হয়। এই 
চিহ্ৃগুধি অঙ্কিত হয় বস্তুটির আকার এরোপ্লেন হইতে দেখিলে যেরূপ দেখাইবে 
ঠিক সেইরূপে। কিন্তু মনে রাখিবে যে, মানচিত্র স্কেল অনুপাতে অঙ্কিত 
হয়, কিন্ত মানচিত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন কখনও স্কেল অনুপাতে অঙ্কিত হয় 
না। এইজন্যই মানচিত্রে আকা সাংকেতিক চিহ্কের বেয়ারিং লওয়ার সময় এ 
চিহুটির মধ্যস্থলের বেয়ারিং লওয়া অত্যাবস্তক । পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সামরিক 
মানচিত্রে ও নকৃশায় ব্যবহৃত কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্বের চিত্র দেওয়া হইল। 

নামরিক বাহিনীতে ব্যবজত প্রতরাক্টর 
5৩8০5 [১005060 

9075109 7১:0025060£ হইতেছে একটি যন্ত্রবিশেষ, যাহা মানচিত্রের উপর 

7098%21708 পাইতে এবং 0806-এর মান পরিমাপে সাহায্য করে। সামরিক 

বিভাগে সাধারণতঃ :0620607-এ 44) 01828 [ঘি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 

সঠিক মানচিত্র পঠন এবং কম্পাসের সহিত মানচিত্রের সংযোগ স্থাপন করিতে 



284 4 00212102পশর 25099 2 ছ028 ব্বে, 0, 0. 04070705 

[০8০৪০ একটি অপরিহার্য যোগন্থত্র । 7:০০:8৩০০:- ই আমাদের চুম্বকীয় 

1)9805কে 621 991108-এ পরিবর্তন করিবার পর মানচিত্রের উপর এ 

8710 1068208 অস্কিত করিতে সাহায্য করে | চ,৪-86০607 পদ্ধতিতে আপনার 

অবস্থান বাহির করিতে 0:০৮6০:-এর ব্যবহার অপরিহার্ধ। আমরা জমির 
উপর কোন বস্তর (0936০) 88:1708 লইতে ০09207%85 ব্যবহার করি। 

00701%85 আমাদের চুম্বকীয় উত্তর দিক নির্দেশ করে, কিন্তু মানচিত্রে আমর! 
পাই এ বস্তুর 2710 19981706 এবং 9710. 2০7 মাত্র | 9675109 0:০080607- 

এর ব্যবহার ছাড়া কম্পাস ও মানচিত্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন অসম্ভব । 
বস্তুতঃ ৪975109 [9:0:59%0£ তৈয়ারী করা হয় গোলারুতি 0020709555 090. 

হইতে । 51109 70:06:৯0৮০* তৈয়ারী করিতে একটি কমবেশী ৩*৬% ইঞ্চি 

্যাসার্ধের গোলাকার কম্পাস কার্ড লও এবং ইহাকে ০০ ডিগ্রী ও ১৮০০ ডিগ্রী 

সংযোগকারী রেখা! বরাবর ছুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেল। এইবার বৃত্তটর কেন্্র 
হইতে এই ব্যাসার্ধের উপর উভয় দিকে ৩" ইঞ্চি দূরে ছুইটি চিহ্ন দাঁও। এই 

কম্পাসের ডানার উপর খোদাই করা ডিগ্রী 

চিহ্ন ছুইটি হইতে ব্যাসার্ধের উপর সমকোণে ঢুইটি রেখা টান-_বতক্ষণ ন! রেখা ] 
দুইটি বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে। এইবার পরিধির উপরস্থ এঁ ছুইটি বিন্দু একটি 

সরলরেখার ত্বারা সংযোগ করিলে তুমি একটি আয়তক্ষেত্র পাইবে । এইবার 
বৃস্তকেন্ত্র এবং এ গোলাকার কম্পাস কার্ডে লিখিত বিভিন্ন ডিগ্রীচিহ্ন সংযোগ 

করিলে দেখিবে যে, এই রেখাগুলি আয়তক্ষেত্রের ভূজগুলিকে বিভিন্ন জায়গায় ছেদ 
করিবে । এই ছেদ বিন্দুগুলির উপর গোলাকার কম্পাস কার্ডে লেখা ডিগ্রীগুলি 
বসাও। যেহেতু তুমি 90117885 ৫৪£-এর অর্ধেক দ্বারা ৩৬০৭ ডিগ্রী পড়িতে ইচ্ছা 

কর সেইজন্ত আয়তক্ষেত্রের বাছুর উপর প্রতি ডিগ্রীর চিহুস্থলে দুইটি সংখ্যা লিখ-_. 



00 ভাবশ0োব41। ৪103৭9 284-4. 

হমাননছিজেন ব্যবজ্দত সাহত্ষেত্তিক চিত 

0০০05500075] 31505 

৬11-1-/05655 801101155 

মুঙন্া 9881 47৮ ৩৬ ০ ২ 
) টা) ৰ নুন (12) 003) 

ক 
নু 

(1 

৬. 

6 7 1 (7) (৪) মা & 0 ৪ টি &৪ ০০৯ 

রি স্্্পস্প 4 ৫ দু গা +তদ্ত₹” 62৪) 0] 

[ (1) খোলা গ্রাম; (2) দেওয়াল ঘেরা গ্রাম; (8) ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম; 
(4) স্থায়িভাবে বসবাস করা হয় এইরূপ বিক্ষিপ্ত গৃহ ও কুটারসমূহ ; (5) 
ভাবে বসবাস করা হয় এইরূপ বিক্ষিপ্ত গৃহ ও কুটীরসমূহ ) (6) পরিত্যক্ত এলাক1) 
(7) স্থৃতিসৌধ; (৪) গুহা) (9) ঘাঁটিঃ (10) প্রাকার ) (11) রাস্তার 
ধারের মন্দির ; (19) বিমাঁন বোঁমা বর্ষণের লক্ষ্যস্ল 7773) বিমান হইতে 

ণর লক্ষ্যস্থল ) (14৮ যুদ্ধক্ষেত্র ; (6) কবরখান! ) ($6) পা 
ট্যাঙ্ক) (18) খনিমুখ ) (19) বিমান বন্দর গীর্জা; ( 

(৪৪ কবর ) (83) প্যাগোডা ; (84) মসজিদ ) (25) ইদ্গা ? ( 
(27) বিমান অবতরণ ক্ষেত্র; (28) টাদমারি; (89) সপ 
ফেলার ও গুলী ছোড়ার ঠাদমারি ; (30) সি প্লেন অবতরণ ক্ষেত্র; (81) সি 
প্লেনের ঘাটি | ] 

28811151৭75 5889 07155 

৯ স্পরিরি্- 

[(1) উপরের দিকে ৫/ হইতে ৯ উর ীচর দিকে ১০ টা জাবি 
উচু পাড়; (2) প্বাস্তা বা উচু বীধ (বাম দিকে ৫ হইতে ৯ এবং ডান দিকে 
১০ ফুট বা ততোধিক উচ)). (3) স্তারো গেজ লাইনে স্টেশন বাধ, কাটিং 
রা (4) রাস্তা, রেলের কার্টবাম দিকে ৮ হইতে এবং ভান 

তের বেল সর 

1904) 



884. 4 004াচাটারণ গারিসণো9০0৮ ০৮ খে. 0.0. 0:470728 

2০৪95 810 ঠা১56$ 
2, 2... ২স্কিকক 5৭ 

(9 (2) (3) 4) (5) 

৮০০০৯ -+7-2-- 528 ১১৫ 
6) 70. ৪) 

745 7/- 

[ নদীর ত্রীর্জের উপর দিয়া পাকা রাস্তা ) বড় কাচা রাস্তা ) 
(1) কালভার্টের উপর ছোট পাকা রাস্তা ) (4) এ কীচা রাস্তা; 5 পাকা 
রাস্তা, মাইল স্টোন, ব্রীজ, পাথক্সে বাধান উচু রান্তা এখং ছ'পাঁশে গাছ ; কাচা 
রাস্তা, ধ্লাইল স্টোন ) (6) গ্রার্মের মধ্য দিয়! গুঈলহ গরুর গার্ডীর রাস্তা ; (1) খচ্চর 
চলার উপযোগী কালভার্টের উপর দিয়া রান্ত।; (8) ব্রীজ ও কালভার্টের উপর 
দিরা পায়ে চলা রাস্তা) (9) সুড়ঙ্গের উপর দিয়া রাস্তা) (10) পণ্টুল ব্রীজ; 
(11) পায়ে হাটিয়। বা ফেরীতে যেখানে নদী পার হওয়া যায়) (12) ছোট 
নদীর উপর ও পাশ দিয়া পায়ে চলা রাস্তা) (13) কোন সীমারেখার পাশ 
ধরিয়া পায়ে চলা রাস্তা ; (14) গুকন| নদীর উপর দিয়া রাস্তা । ] 

0৭81৭61৭157101৭ 21৩01555255 

হা. 8. ১৪ 
গত 28 নে ৯৫ ১ ০ ৬৮০. 3) কে) 

৯৯১ 10099 পা পি শর ০৩ ১৬১৮ 0695 ক টি 

৬ 

[(1) লম্বা গাছ) (2) ছড়ান গাছ) (৫) বেত বীড়; (4) উচু 
( বেনাবন )) ($) তাল গাছ) (6) তাল জাতীয় অন্ত গাছ) (7) নে 
(8) ফণীমনসা ) (9) বাশ ঝাড় ) (10) অন্ত গাছ; (11) কলাগাছ; (2/পাথুরে 
জায়গা! ; (15) বালিয্াড়ীর জায়গা ; (14) নদীর মধ্যে বালুর চর ; (18) নদীর 
ধারে পাথরের সপ |] 



00ধ৬ ক ঘ2ত0 ৭47, 81678 চা. 

76৮55891 ৮155 
] 

৯০56০ উ্টি ১০৪ ১১৪০৩ ১১৬৬১০৪০৪০০ ১৬৩৬৩, 

4) (2) ৫) রি 

[(1) টেলিফোন লাইন ; (2) প্রধান বৈদ্যুত্তিক লাইন; (3) সপপ্রাস্ত 
রেলওয়ে ) (4) বেতার কেন্দ্র--মাম্ল সহ। ] 

৪০৮৩98৯1215 5, ৮1117 5, 819 58 0615 
77 ভা ভি বিটা 18) ভা 8 
হি 4 সী নর 

১৯ হত 2 সই ৩০ ৫ তি পাতা 8) (9) ্টল্, লট 2 সলনি 

[ (1) চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সীমারেখা ) (2) অচিহ্বিত আন্তর্জাতিক সীমারেখ। ; 

(8) রাজ্যের চিহ্নিত সীমারেখা) (4) রাজ্যের অচিছ্নিত সীমারেখা ; 

(6) মহাকুমা, শহর ইত্যাদির চিহ্নিত সীমারেখা ) (6) জেলার সীমারেখা ; 
(7) পরগনার সীমারেখা ) (8) গ্রাম (৩টি পোস্টের মিলনস্থুল সহ )) (9) সংরক্ষিত 

বনভূমি ; (10) রাস্তার মধ্য ধরিয়া সীমারেখা ; (11) রাস্তায় একপাশ ধরিয়া 
সীমারেখা ) (12) নদীর একপাশ ধরিয়া সীমারেখা ; (19) শিবির স্থাপনের 

উপযোগী স্থান) (14) নদীর মধ্য ধরিয়া! সীমারেখা! ) (18) নদীর তল ধরিয়া 
সীমারেখা ) (16) লবণ তৈয়ারীর জায়গা ) (1?) না ঘেরা উদ্ভান ; (18) ঘেরা 
উদ্ান) (19) জঙ্গল এলাকা (না ঘেরা )) (20) জঙ্গল এলাকা ( ঘেরা ); 
(81) ক্ষেতের সীমারেখা! ) (22) চা বাগান ; (88) আগাছার এলাকা ) (24) সবজী 

বাগান 3 (25) পানের বরজ| ] 



98456) 4 00801,পসর 18309 ০৯ তে. 0. 10470 87৪ 

হি91-দর্ 1711৩655 

পক্ষ ০৫০ বু
 চির কর চি 

৪০৮ (5 + পি উ্ি বটি 

ভুলি... 1 . | টু র . 

এ, 

(1) ব্রড গের্ডবল লাইন, স্টেশন সাইডিং সহ এবং নিগিত হইতেছে এরূপ 

রত: দিন রি নু লুইিন; (8) রেল লাইন ( অন্য গেজ ), ডবল 

"লাই রতি হইতেছে এইরূপ রেল লাই ২৮ (4) এ 

সিঙ্গল ল টিসি ইন; (6)৬/৫লবেল ক্রসিং ) (7), 

উপ দে (9. বে লাউ নীট দি বাছা) (8 বপনের ৪ বাটিসহ এবং কাটিং ছাড়া) (18) ত্রীজের উপর রেল লাইন ; (11) রাস্তার 

উপর রেল পুল ) (1) পুলের উপর রাস্তা ও রেলপথ । ] 

৬8168 £5/4110865 

রি ৬৬ ৬ ৯৮ ৬ ৫ [08 ই ২০--০ ২৬৮৯৬ ৯৬ ব্য 
৬. (5), +:) ও) ৪ 

11৮):২, নী দা ৯ ৫2০) ১ 

সস, টি লি: 

নত ০ 
প্ ক্প? উরি, (3) ক্যারেজ; (4 পাইপ লাইন; টর্ণ 

জাগি )167 দল-ধীঁজিড়া বম; () পাড়যুক্ত হাদ বা পুফ্করিণী . (8) উচু পাড়যুক্ত 

টুকরা? %9ী- পাথরের, খাঁদ ; (10) সব সময় জল থাকে এরূপ ছোট নদী ঃ 

87) জি বদ (9) গুকৃনা নালা ) (1$) সব সময় জল গ্াকে এরূপ নদী এবং 

১৮ ১09 পাত উন (কূ্্) ঝর্ণা (16) জল- 

নং ব সব সময় 'জল থাকে এরূপ খাল; (18) অব্যবহার্য খাল ; (19) খাল 

৬ ।ছ্ছীর উপর জলসা: বড় রাস্তা, পায়ে চলা রাস্তা, জল যাইবার পাকা নালা ; 

খালের উপর সাইফন। 



00 হাশাা0141। ৪031৪ 98417 

[ (1) বরফ এবং শিলার গঠন ) (2) কণ্টর-ফরম্ লাইন সহ; (3) ডেভিল্স 
কলড্রন ) (4) যে প্রস্তর স্তর জমির উপর জমা হয়; (8) শিট রক) (7) পাথরের 
আল্সে ) (8) পাথরের টিবি; (9) পাহাড়ের মধ্যে ছড়ান নদী ) (10) রিভার 
টেরেস। ] 

০055৮ 5+17801-5 

৮৮০০৮ 
(12) (3) 604) 

[ ৫) জোয়ার ভ'টা নদী; (2) তটভূমি , (3) স্টীমার সাভিস ও বাদাবন ; 
€4) ছোট জাহাজ; (5)/পাইট হাউস; 6 বয়। ; (1) জাহাজের নোঙ্গর করার 
স্থান ; (8) বীধান জেটি ; (9) রাস্তা সচ মত জেটি; (10) রেল লাইন সমেত জেটি 
(11) আবীধা জেটি; (12) রাস্তা সমেত খোলা জেটি ; (13) রেল লাইন সমেত 
খোল! জেটি ) (14) উচ্চ বুর্ুজের উপর আলোক সংকেত ।] 
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78071055 51515 

মেশ্সিন 
1 1. ॥1 

মর্টার | ৰ | | 
ৃ || রি ঃ বিমান বিধবহসসী | | ্ 

ৃ | | ৰ 
কামান | | | 

1 পি 
বিমান বিধবহস্সী কামান রা রঃ ৰ রঃ 

570. গুলীবর্ষণের রৃভাপ 
০০০ 

€//% কামান বা মর্টার হইতে লোলাবর্ষণের এলাকা 
(শক্রর জন্য লাল রং, নিজের জন্য নীল ) 

-ঁ নিজের মর্টার বা কামানের গোলাবর্ষণের ক্ষেত্র 
(শক্রর জনয ব্যবহার্য নহে) 

পুম্রজালে যে এলাকা আচ্ছন্ন করিতে হইবে 

ধা), ৫০১ গ্যাস বিষাক্ত এলাকা 

টা শৈক্রর জন্য লাল, নিজের জন্য নীল রহ) 



$0াণৃ0%1) 801৪ 288. 

দুইজনের ব্যবহার্য অন্দ্র পরিঞ্মা 

তিনজনের ব্যবহার্য ভাল তত্ত্ব পরিষ্া 

যোগাঘোগ রক্ষার পরিখা 

পরিখা ব্যবস্থা 

ট্যাঙ্ক আক্রমণের চিহ 

ট্যাঙক আক্রমণের চিহ, দেয়াল অথবা গড় 
ট্যাক আক্রমণের চিহ*-গর্ত 

তারের বাণডিল 

বোমার খর্শদ্ 

অরক্ষিত 16 21519 

জানা এবং রক্ষিত 1416 2610 

411 1510 এর অন্তর্বতী রাস্তা 

সুদৃঢ় ঘাঁটি 
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[শু পদ্দতিক বাটালয়ান ৩ পু 

ট পদাতিক ব্রিগেড ডি 

2 পপমস্ল 
[৮] গোলন্দাজ ব্যাটারি 

777 গোলন্দাজ রেজিমেন্ট 

ত্র ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ব্যাটারি 

ত% টসওক বিধ্বংসী রেজিমেন্ট 

7 বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্ট 

[লে] এ রেজিমেন্ট 
[5] এ ব্রিগেড 

টা ৬ জজ 
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2485 সছঞ]টাখিতে 

(১) পরিধিতে লিখিত ডিগ্রীর সংখ্য। 
১৮০০+এ সংখ্যা। 

॥ ১৯০) ২০ ২০০ 
(২) 

যথা ১০ 
৩৫০) ১৮০) ৩৬০ বা ০। 

॥ 

$ 

বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া একটি তীর চিহ্ন আক । এই আক্নত- 

ক্ষেত্রের বাছুর বরাবর কার্ডটি কাটিয়া ফেলিলে তোমার ৪৪7598 2:0620%02 

তৈয়ারী হইবে। 
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:০৩৪০:-এর বাহ ছুইটি দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং ২” ইঞ্চি। ইহার সম্মুখ 
দিকে ঘড়ির কাটার গতির ক্রমে আমরা বাহিরের দিকে ০ হইতে ১৮০০ এবং 
তাহার নিয়ে ১৮১ হইতে ৩৬০৭ ডিগ্রী অবধি কোণ দেখিতে পাইব। সুতরাং 
এই ৪৫:20 [0:0680607-এর সাহায্যে ০০ হইতে ৩৬০০ ডিগ্রী অবধি ষে কোন 

কোণ পড়িতে সক্ষম হইব 
90:%100 0৫0025060:-এর সামনের দিকে আমরা ডিগ্রী পরিমাপ করিবার 

ব্যবস্থা দেখিতে পাই । ইহা আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের রেখা-স্কেল াকিতেও 
সাহায্য করে । ১” ইঞ্চি বরাবর ১ মাইল, $” ইঞ্চি বরাবর ১ মাইল, .ঘ. ১ £ 
০০০০, আঃ, ১ ৫:২৫০০০০ প্রভৃতি অগ্িত মানচিত্রের রেখাস্কেল ইহাতে 
পাওয়া যায়। ইহার পিছনের দিকে 101590181 8০] আ্বাকা থাকে । ইহার 
সাহায্যে আমর! দশমিক ভগ্নাংশে 1790 01705 000. 1১91619009 পাইতে সক্ষম 

হই । এই [0155:02081-508]9-এর একটি দেওয়া থাকে ইঞ্চিতে, আর একটি 

দেওয়া থাকে ১ ইঞ্চি_)১ মাইল স্কেলে । 

96757০9 ৯০05০০-এর সাহায্যে মানচিত্রের উপর বেয়ারিং 

পরিমাপ করিবার পন্ধাতি_ 
মানচিত্রের উপর ৪০:৮5:০9 [:068০6০1-এর সাহায্যে ১৪৪7: মাপিতে হইলে 

প্রথমে মানচিত্রের কোন্ বিন্দু হইতে কোন্ বস্তর বেয়ারিং লইতে হইবে তাহা 
নিরীক্ষণ করিয়া একটি হুক রেখার দ্বারা ইহাদিগকে যোগ কর। 

মনে কর, একটি গীর্জ| হইতে একটি গাছের 19105 লইতে হইবে। 
মানচিত্রে যেখানে গীর্জাটি দেখান হইয়াছে তাহার উপর 79:0%:508০£টির 0” 
বাছ এইভাবে রাখ যাহাতে 0, বাহু গীর্জাটির নিকটতম উত্তর-দক্ষিণ ৫16 
রেখার সমান্তরালে থাঁকে এবং তীরের ফলাটি গীর্জার 00767301077] চিহ্বের 

মধ্যস্থলে থাকে । এইবার দেখ যে, পূর্বাঙ্কিত রেখাটি 0:০6%080-এর বাহিরের 

দিকে লেখা কোন্ ডিগ্রীসংখ্যার উপর দিয়া যাইতেছে । এ ডিগ্রী-সংখ্যাই 
গাছটির £20. 0০%71716 নির্দেশ করিবে । 

এ কথা বিশেষ ভাবে মনে রাঁখিবে যে, যদি গাছটি মানচিত্রে গীর্জার 
পূর্বদিকে থাকে, তাহা হইলে 7:96:860:-এর অন্ত বাহুগুলিকেও গীর্জার 

পূর্বদিকে রাখিতে হইবে এবং যদি গাছটি মানচিত্রে গীর্জার পশ্চিম দিকে থাকে 
তাহা হইলে 0:০৮%০৮০:-এর অন্য বাহগুলিকেও গীর্জার পশ্চিম দিকে রাখিতে 
হইবে। প্রথম অবস্থায় আমরা মানচিত্রের বাহুতে লেখা বাহিরের দিকের 
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ডিগ্রীসংখ্যাগুলি পড়িব এবং দ্বিতীয় অবস্থায় ভিতরের সংখ্যাগুলি পড়িব। 
সাধারণ জ্ঞান হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রথম অবস্থায় গাছটির 19877: 
১৮০* ডিগ্রীর বেশী হইতে পারে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় গাছটির 98:78 
১৮০০ হুইতে ৩৬০০ ডিগ্রীর মধ্যে হইতে বাধ্য । স্বিতীয় 88276 লইতে অভ্যন্ত 
হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, গাছটির 1998778 লইতে সব সময় গীর্জার 

উপর “0” বাহুর তীরের ফলা! রাখিবার প্রয়োজন হয় না। উত্তর-দক্ষিণ ৪71৫ 
রেখা এবং গীর্জা ও গাছটিকে সংযোগকারী রেখা যেখানে যেখানে ছেদ করিয়াছে 
তাহার যে-কোন একটি বিন্দুতে 0, বাহুর তীরের ফলা রাখিয়া আমরা ৮৪8টি 
পাঠ করিতে সক্ষম হইবে। 
০৮৪০০ প্রদত্ত 5০51 2 যদিও 597108 0:০:8০১০:-এর মুখ্য 

উদ্দেশ্ত বেয়ারিং-এর কোণ মাপিতে সাহায্য করা, কিন্তু ইহাতে আমরা 
সাধারণ মানচিত্রে ব্যবহৃত অনেকগুলি স্কেল-রেখা পাইয়৷ থাকি । এই ৪০19 
রেখাগুলিতেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ভাগগুলি (72970 800. 9690000% 
10151910108) অঙ্কিত থাকে৷ ছয়টি বিভিন্ন স্কেল-রেখা এবং ইহাদের বনুপ্রকার 

উপ-বিভাগ 0:০৮:80৮০:-এ দেওয়া থাকে । এই রেখাগুলির সাহায্যে ষেকোন 

সাধারণ মানচিত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়। ্ 

1197 7০£5:৩০০৪০ বা মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করার পদ্ধতি 

আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি যে, সংশোধিত ৪710 পদ্ধতিতে অঙ্কিত মানচিত্র- 
গুলি উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে অঙ্কিত কতকগুলি সরলরেখার দ্বারা 
অনেকগুলি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা থাকে | এই উত্তর-দক্ষিণ রেখাগুলি এবং পুর্ব- 
পশ্চিম রেখাগুলি পরস্পর নিজেদের সমান্তরালে থাকে এবং উত্তর-দক্ষিণ ও পুর্ব- 

পশ্চিম রেখাগুলি পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে। উত্তর-দক্ষিণ রেখাগুলিকে 
71886708 1109 এবং পূর্ব-পশ্চিম রেখাগুলিকে 1০701781109 বলা হয়। 

প্রতি রেখার উভয় পার্খে মানচিত্রের সীমারেখায় ৪20 রেখাগুলির নম্বর 

দেওয়া থাকে । উত্তর-দক্ষিণ রেখাগুলি মানচিত্রের যত পূর্বে থাকে ততই 
তাহার মান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব-পশ্চিম রেখাগুলি মানচিত্রের ষ উত্তরে থাকে 

ততই ভাহার মান বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই প্রথম রেখাগুলি 70588:28€ 7০ (বাহার 
মান পূর্বদিকে বুদ্ধি পায়) এবং দ্বিতীয় রেখাগুলিকে [01776 11709 (যে 

রেখাগুলির মান উত্তর দিকে বৃদ্ধি পায়) বল! হয়। মানচিত্রে অঙ্কিত কোন 
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বিন্দুর স্থান নির্দেশ করিতে আমরা প্রথমে 7188570-রেখার এবং পরে 

1ব0:1778 রেখার পাঠ গ্রহণ করি। মানচিত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে 
এই পাঠ গ্রহণ করা হয । বথা-_ 

64747576778. 79. ৪০ ৪4 

6? €? 

00116 | 6০ টি 
11165 

59 59 

50 58 

57 57 

56 56 

55 525 

9 

৬০ টু 21৫ 1 ১ 2 হি ৪ 
|] ও) 

9 6/57115 11155 
মানচিত্রে অস্থিত 1:250175 11705 এবং 1২07001702 11755 

7859 চারি সংখ্যায় নির্দেশ__ইহা হইতে আমর! একটি এলাকা বুঝিতে পারি, 
বাহার আয়তন ১০০০৯১৫১০০০ সবর্ক্ষেত্র (এক গ্রিডরেখা হইতে পরের গ্রিডরেখার 
দূরত্ব ১০০০ গজ; ১১ মাইল আদর্শ মানচিনে)। কিন্তু কোন বস্ত্র স্থান নির্দেশ 
করিতে আমাদের ছয় সংখ্যায় নির্দেশ পদ্ধতি ব্যবহার করিতে হইবে। যথা_ 
৭৮*৬৫৪৩) কিত্ব নির্দেশের সময় আমরা দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করি না) 
শুধু লিখি ৭৮৬৫৯৩। এই পদ্ধতিতে বস্তর অবস্থান ১০০ গজের মধ্যে ন্ভূলি হ্য়। 

একেবারে স্ছি ল ভাবে নির্দেশের জন্ট আমরা ৮ সংখ্যার নির্দেশ-পদ্ধতি ব্যবহার 
করি। | 
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যথা--৭৮৬৫৫৯৩৩ ; ইহাতে ২ গ্রিড লাইনের মধ্যবর্তী রেখাকে ১০০ ভাগে 
ভাগ করিয়া স্থান নির্দেশ করার জন্ঠ ভাগগুলিকে ব্যবহার করা হয়। ইহাতে 
১০ গজ দূরত্বের মধ্যে নিতু ভাবে স্থান নির্দেশ করা সম্ভব। ক্ষুদ্র ভাগে 
বিভক্ত করিবার জন্ত 7১০:০%: নামক স্কেল ব্যবহার করা হয়। 

[705151918 বা আন্ত ্টিগ্গোচরতা 
মানচিত্র হইতে অনেক সময় সৈম্দলকে জানিতে হয় ষে, মানচিত্রে দিত 

কোন দুইটি বিন্দু একে অন্ত হইতে দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব কি না, বিশেষ করিয়া! 
1,110 ও 11140 বসাইবার সময়, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (0.১) স্থাপনের সময় এবং 

ষ্টিগোচরীভৃত সংকেত দিবার সময় (7508) 51881 ) ছুইটি স্থানের মধ্যে 
আস্তদূর্টিগোচরতা আছে কিনা তাহা জানা অত্যাবশ্তক ৷ অবশ্য মানচিত্র পাঠ 
করিয়া আমরা কোন ছুইটি স্থানের আত্তদূর্টিগোচরতা৷ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেও 
বস্ততঃ জমির উপরে এই দুইটি স্থান পরস্পরের দৃষ্টিগোচর না-ও হইতে পারে । যদি 
দৃষ্টিপথে কোন গাছ ব! বেড়া থাকে, তাহা হইলে একম্থান হইতে অন্থস্থান দেখিতে 
পাঁওয়! না-ও যাইতে পারে। 

অনেক সময় দুইটি স্থানের মধ্যে আস্তদুর্টিগোচরতা সম্ভব কি না তাহা 
কণ্টুর (0০06০0::) পর্যবেক্ষণ করিয়া সরাসরি আমরা বলিতে সক্ষম হই। 
দুইটি স্থানের মধ্যে আস্তদূর্টিগোচরতা! থাকা! সম্ভব, যদি-_ 

(১) তাহারা একটি 00009৮9 8100০ ব| অবতল ঢালুতে অবস্থিত থাকে, 

(২) একটান ঢালু জমিতে অবস্থিত থাকে, 

(৩) যখন উভয় শ্থানের মধ্যে কোন উচু জমি না থাকে । 
যদি জায়গা দুইটি উত্তল ঢালু (002৪ 81079 ) জমির ছুই পাশে থাকে 

বা জায়গা দুইটির মধ্যে এমন কোন উঁচু প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বৈশিষ্ট্য থাকে 
যাহার উচ্চতা এই দ্বইটি স্থানের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী, তাহ! হইলে আমরা সরাসরি 
বলিতে পারি যে, জায়গা ছুইটি পরম্পর হইতে দৃষ্টিগোচরীভূত হুইবে না। 
কিন্ত যখন আমরা দেখি ষে, জায়গা দুইটির মধ্যে এইরূপ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম 
বৈশিষ্ট্য আছে--যাহার উচ্চতা একটি জায়গা হইতে বেণী কিন্ত অপরটি হইতে 
কম, তাহা! হইলে জায়গা দুইটি পরম্পর হইতে দৃষ্টিগোচরীভূত কিনা তাহা বলা 
খুব সহজ ইইবে না । ইহা জানিতে হইলে-_ 

(১) আমাদের সাধারণ সমানুপাতিক অঙ্ক কষিতে হইবে, নতুবা « 
(২) জারগাগুলির আনতি (02801976 ) ব্যবহার করিতে হইবে, অথবা 
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(৩) 599০6০2 পদ্ধতির সাহায্যে এ জমি ছুইটির মধ্যবর্তী এলাকার একটি 

নকৃশা প্রস্তুত করিতে হইবে । 

আস্তদূ্টিগোচরতা বাহির করার পদ্ধতি 

(১) জাধারণ সমানুপ।তিক অন্ধ দ্বারা 
মনে কর, আমরা জানিতে চাই ক হইতে থ অন্তূ্টিগোচর কি না। 

ক হইতেছে আমাদের পর্যবেক্ষণ স্থান, 
খ হইতেছে ২৪০০ ফুট দূরে অবস্থিত ৬০০ ফুট উচু একটি পর্বতশূঙ্গ । 
ক ও খ এর মধ্যবর্তী স্থানে এবং ক হইতে ১২০০ ফুট দূরে গ্ন আর একটি 

৫২০ ফুট উঠ পর্বতশূঙ্গ 

বাহির করিতে হইবে, ক হইতে খ অন্তদূর্টিগোচর কি না । 

/১কগগ এবং /১কখখ সদৃশ 

গার 
গ থ 

খ 

--৮%ক গ গগ থ 

৬৩১০০ 

০ ১৫7৯%% - ৩০০ দু 

২ 

গগু ৮৮৩০০ ফুট হইলে ক গথ একটি সরল দৃষ্টিরেথা হইতে পারে। গগ 
৫২০ ফুট হওয়ায় এই শৃঙ্গ ক খ দৃষ্টিরেখাকে ব্যাহত করিবে । 
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(২) আনতি (04595০% ) দ্বারা 

১নং চিত্র নং চিত্র 

(১) কগ আনতি ( (28190) কখ আনতি অপেক্ষা কম হইলে খ, ক 
হইতে দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ( ১নং চিত্র )। 

কখ আনতি অপেক্ষা বড় হইলে খ, ক হইতে দৃষ্টি গোচর হইবে ন]। 
আনতি শন পে উচ্চতা [৬.1 67602] 1006755] 

[নো] দুরত্ব 17.07. ল 17077020091 

[80015216176 

(৩) ৯০০৪০, পদ্ধতি বা নকৃশার দ্রাঁ_ 
মানচিত্রের নিয়ে একটি সাদী কাগজ লাগাইয়া লও | এই কাগজের উপর সমান 

দুরত্ব রাখিয়া কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখা৷ টান। নিয় হইতে উপরের দিকে 
মানচিত্রের এলাকায় প্রদশিত কণ্ট,রগুলির মান ক্রমান্বয়ে লিখ । এইবার মানচিত্রে 
ক হইতে থ পর্যন্ত একটি সরলরেখা টান এবং এই রেখা বিভিন্ন কণ্টুরগুলিকে 
যে যে স্থানে ছেদ করিয়াছে সেই সেই বিন্দু হইতে নিষ্নের সমান্তরালে অঙ্কিত রেখ।- 
গুপির উপর লম্ব টান। কণ্টুরের মান এবং কণ্টুর হইতে নিম্নের সমান্তরাল 
রেখার উপর অঙ্কিত লন্বের শেষ বিন্দুর মান এক হইবে । এই সমান্তরাল রেখা- 

গুলির উপর অঙ্কিত বিন্দুগুলি রেখার দ্বারা যোগ করিলে ভূমিতে ক, খ এলাকার 

পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হইবে । এবার নিয়ের চিত্রে ক হইতে দৃষ্টিরেখা টানিলে 
পরিষ্কার দেখা যাইবে এই দৃষ্টিরেখায় কোন বাধার সৃষ্টি হইবে কিনা। পরপৃষ্ঠায় 
চিত্র দেখ। 

উপরোক্ত ৩নং পদ্ধতিতে আমর! কণ্টুর শখটি ব্যবহার করিয়াছি; কিন্ত 

কণ্টুর কাহাকে বলে তাহা বলা হয় নাই। পাঠ্যন্থচীতে কণ্টুর সম্বন্ধে কোন 
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আলোচন। করার সুযোগ ন! থাকিলেও এই প্রসঙ্গে আমাদের উহা! আলোচনা 

কর] অত্যাবস্থাক । তাহা না করিলে এই পাঠক্রম সহজবোধ্য হইবে না । 

আর খাট. বা, *. সপন এ পারে এর ও আরা এজাজ 

হায়ার (হারার হারার বরা ছার হার খরার যারা রিচ ওহে ওর জা-৮ ওর আরা পর 

আত খরার হারার খরার বর ওর হারে রর বাজার হা খারা আযাররে৮ আরা হর হযরত পর 

2. ৩০6০ -৮- 

২৫০ 

২৩০৩ 

৯৫৩- 

১6০ 

56০607 পদ্ধতির দ্বার! ছুইটি জায়গার দৃষ্টিগোচরতা! বাহির করা 

জমির উচ্চতা এবং আকার দেখাবার জন্য মানচিত্র প্রশয়নে অনেকগুলি 

প্রচলিত রীতি আছে। কণ্টুর হইল ইহাদের মধ্যে অন্যতম । 

'কণ্টর বা সমোন্নভি রেখা! কাহাকে বলে-_কণ্টর হইল একটি 
কাল্পনিক রেখা, যাহ। মানচিত্রের উপর সমুদ্রের গড় সমতলভাগ হইতে সমান 
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শিষ্ট স্থানগুলিকে সংযোজিত করে। প্রতি সমোন্নতি রেখার উপর 
উচ্চতার পরিমাণ লেখা৷ থাকে এবং যে-কোন ছুইটি পাশাপাশি সমোন্পতি-রেখা 
উচ্চতায় ৫০ ফুট কমবেশী দেখায়। ১" ইঞ্চি-১ মাইল মানচিত্রের প্রতি 

পঞ্চম সমোন্নতি-রেখা অপেক্ষাকৃত মোটা করিয়া শ্বাকা হয়। ১ মাইল বরাবর 3 

সমোন্নতি রেখা 

ইঞ্চি মানচিত্রে প্রতি হাজার ফুট পার্থক্যে অন্ুভূমিক রেখা অপেক্ষারুত মোট। 
করিয়া স্বাকা হয়। সামরিক মানচিত্রে এই রেখাগুলি কালো বা বাদামী রঙে 
আক] হয়। প্রতি মানচিত্রের নিয়ে ঘ.] বা সরাসরি উচ্চতার পরিমাণ লেখা 

থাকে। সমোন্নতি-রেখাগুলি জমির আকার বুঝিতেও সাহায্য করে। ইহা 
পরস্পরের খুব সঙ্গিকটে হইলে বোঝা যায় যে, জমির আনতি খুব বেশী এবং 

রেখাগুলি খুব ফাকা ফাক! অবস্থায় থাকিলে বোঝা যায় যে, জমির আনতি খুব 
অল্প। এই রেখাগুলির সাহাষ্যে 9 ( উদগত পর্বত ), 7১৪-৪০/60 

( প্রবিষ্ট পর্বত ), 7921 (পর্বত শৃঙ্গ ), 90০৮ 10915176 (স্থানীয় উচ্চতা ), 

98019, 70011 ( ছোট পাহাড় ) প্রভৃতি দেখান খুবই সহজ | 

অঅ আজি রনি 



]1 
ড্রিল বা কুচকাওয়াজ 

টা], 

[11000000072 2 17071082165 ০ £০০৫ 1038005600705 80৫ 

250155 10£ ন1] 11080501078, 

সৈন্তদলকে কুচকাওয়াজ শেখান নিয়মান্থুবত্তিতা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ । 

এই ড্রিল হইতেই সৈল্যদল একই হুকুমে, একই সঙ্গে কাজ করিতে শিক্ষালাভ 
করে। ইহাতে সৈহ্ঠাদের শবীর ও মন এমনভাবে গড়িয়া উঠে, যাহাতে 

তাহারা দলবদ্ধভাবে হুকুম পালনে সক্ষম হয়। ড্রিলের সাহায্যে মাংসপেশীও 

সদয় হয়। ইহা সৈশ্তগণকে ক্ষিপ্রগতি করে এরং তাহাদের মনে স্কুতির 
ভাব জাগাইয়৷ তুলে। পনর মিনিট কাল 'সতেজে ড্রিল করাইলে যে-কোন 
সৈম্তদলের পরিশ্রীস্ত হইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক! 

ড্িল-শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা উচিত এবং কিভাবে তাহাদের ড্রিলের 

ক্লাস লইতে হইবে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল-_ 
ড্রিল-শিক্ষককে চটপটে হইতে হইবে। তিনি ষেন সর্বদা নির্ভুল ভাবে 

আদর্শ ড্রিল পদ্ধতি দেখা ইতে সক্ষম হন। তীহার পোশাক-পরিচ্ছদ যেন ফিটফাট 
হয় এবং পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানের পদ্ধতিও যেন নির্ভুল হয় ॥ তাহার নেতৃত্বস্থবলভ 

ব্যক্তিত্ব থাকা প্রয়োজন । গলার আওয়াজ গম্ভীর ও স্বর উচ্চ না হইলে ভাল ড্রিল- 
শিক্ষক হওয়া সম্ভব নহে । ড্রিলের ময়দানে হুকুম দিবার সময় প্রতি ড্রিল- 

শিক্ষকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রতিটি হুকুমের দুইটি ভাগ আছে-- 
(১) সাবধানতাস্চক ভাগ (0806107 09:৮) 

(২) করণীয় কার্ষভাগ (779080102 [09/৮) 

সাবধানতাস্থচক ভাগটি খুব টানিয়া বলা উচিত এবং করণীয় কার্য ভাগটি খুব 
সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষু হওয়া উচিত। আদেশ ( 001077900 ) দিবার পূর্বে 

যাহাদের আদেশ পালন করিতে হইবে তাহাদের সচেতন করিয়া লওয়া অবস্ত- 
কর্তব্য এবং আদেশ দানের পুর্বে কি আদেশ দেওয়| হইবে সেই সম্বন্ধে দলটিকে 

সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। বথা- স্কোয়াড তিন-ও-তিন ডাইনে চলেক্গে 
--( সতর্ক বাণী ); --ডাইনে (লাবধানসৃচক ভাগ )...মুড়, (করণীয় কার্যভাগ )। 
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ড্রিল শিক্ষক কুচকাওয়াজ করাইবার সময় ষেন নিজে ছটফট করিয়া না 
বেড়ান এবং অবথা হাত-পা না নাড়ান। স্বয়ং “সাবধান' থাকিয়। ড্রিল করান 

কর্তব্য। ড্রিল করাইবার সময় কোন শিক্ষার্থীর কোন ভূল যেন অসংশোধিত না 
থাকে । ভুল বাহির করার ক্ষমতা ও সংশোধন করিবার ক্ষমতা থাকা ভাল 

ড্রিল-শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ। 

ষেভুল করিতেছে তাহার নম্বর ডাকিয়া ভুলটি সংশোধন করা উচিত। 

সাধারণ-ভাঁবে “ইহা করিও না” 'ইহা! কর, বলিয়া ভুল সংশোধন কর! ঠিক নয়। 

কারণ, দলের হয়ত ১৫ জনের মধ্যে ২ জন অথবা ৩ জন ভূল করিতেছে। 

সংশোধনস্চক আদেশ বাকি ১২/১৩ জনের উপর কখনই প্রযোজ্য নহে। অধথা 

সাধারণ ভাবে বাঁর বার সংশোধননুচক আদেশ দিলে সেইরূপ আদেশ কেহই গ্রাহা 
করিবে না। ড্ভিলের সময় সমগ্র দলটির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখা! উচিত। 

ড্রিলের সময় অযথা বাক্যব্যয় করা৷ উচিত নয়। ড্রিল-শিক্ষকের দীড়াইবার স্থান 

শিক্ষার্থী দল হইতে অন্ততঃ দশ গজ সম্মুখে এবং ডান বা বাম পাশে হওয়া 

উচিত, সরাসরি সম্মুখে দীড়াইয়া ক্লাস লইলে পিছনের লাইনের শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষকের দেখান নমুনা (19670712610 ) দেখিতে অসমর্থ হইবে, আবার খুব 

নিকটে দীড়াইয়া ক্লাস লইলে শিক্ষকের সজোরে আদেশ দিবার অভ্যাস এবং 
গলার জোর ছুই-ই আস্তে আস্তে কমিয়া আসার-ঈন্তাবনা । মার্চ করিতে করিতে 
দলটি ডানদিকে বা বাম দিকে চলিয়া গেলে শিক্ষকের উচিত একই স্থান হইতে 
ডাইনে ঘুরিয়! বা বামে ঘুরিয়া আদেশ দেওয়া । তিনি যেন নিজেও দলটির সহিত 
ডান দিকে বা বাম দিকে চলিতে শুরু না করেন। 

ক্লাস শুরু হইবার পূর্বে শিক্ষাধিদিগকে নম্বর করাইয়া লওয়া ( গিন্তি করা ) 
শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য । কোন পাঠ শিক্ষা দিবার সময় প্রশ্নোত্বরের দ্বার 

পূর্বেকার পাঠের পুনরাবৃত্তি করাইয়া লইয়া কি পাঠ বর্তমানে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে তাহা শিক্ষার্থীদের বলা উচিত। ইহার ঠিক .পরেই পাঠটির 
উদ্দেশ সংক্ষেপে এবং সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন । শিক্ষাদানের 

সময় শিক্ষককে প্রথমে নিজে 1)1টির সঠিক নমুনা দেখান কর্তব্য। 

পরে প্প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক 

ভাগের নমুনা ধীরে ধীরে দেখান উচিত এবং তৃতীয় বার এঁ প্রক্রিয়াগুলি ধীরে 
ধীরে দেখান ও ব্যাখা করিয়া বোঝান প্রয়োজন । ইহার পরেই শিক্ষার্থীকে 
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প্রথমে নিজে নিজে প্রক্রিয়াটি অভ্যাস করিতে কিছু সময় দেওয়া! প্রয়োজন । 

শিক্ষার্থী প্রক্রিয়াটি বুঝিতে পারিলে তবেই সমষ্টিগত ভাবে আদেশানুষায়ী 
প্রক্রিয়াটি করান বিধেয় | 

খালি হাতে ড্রিল 
[01111 ত105006 ১:08 

সাবধান (41ণানাবণাা0োয ), বিশ্রাম (5140) এণা 89), 
আরামসে (91417) 45 ), 

সাবধান (সা”"ব"".ধান্) 2 এই হুকুমে সৌজাভাবে খাঁড়া হও । সোজাভাবে 
বুকের ছাতি ফুলাইয়া থুতনি ও পেট ভিতরের দিকে টানিয়া ঘাড় সোজ। 
রাখিয়। খাড়া হও। চোখের দৃষ্টি ১০০ গজ দুরের কোন বস্তর উপর নিবন্ধ 
রাখ। হাত ছুইটি প্যাণ্টের সেলাই-এর পিছনে আলগাভাবে মুষ্টবদ্ধ করিয়া 

রাখ । হাতের বুড়ো আঙ্কল ছুটি সোজাভাবে নিয়মুখে থাকিবে এবং বুড়ো 
আগ্ুলের নখ ছুইটি প্যাণ্টের সেলাই-এর ঠিক পিছনে সেলাই ছু'ইয়া থাকিবে। 
কাধ সোজা করিয়া জমির সহিত সমান্তরালে রাখিবে। হাতের কনুই ও 

দেহের মধ্যে কোন ফাক থাকিবে না। পায়ের গোড়ালি জোড়া অবস্থায় থাকিবে 

এবং পায়ের পাতা দুইটি ৩০০ ডিগ্রী কোণ স্থষ্টি করিবে । 

বিশ্রাম (বি”শ্রীম ) এই হুকুমে বাম পা হাটু হইতে ভাঙ্গিয়া জমি 
হইতে ৬" ইঞ্চি উঠাইয়! বাম পাশে ডান পায়ের গোড়ালি হইতে ১২" দূরে পায়ের 
গোড়ালি ঠুকিয়৷ বসাও এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত ছুইটি পিছনে লইয়৷ গিয়া বাম হাতের 
তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখিয়া সৌজাভাবে হাত ছুইটি পিছন দিকে রাখ । 

ডান হাতের বুড়ো আঙ্ুল বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের উপর আড়াআড়ি ভাবে 

থাকিবে । ছুই হাতের বাকি চারিটি করিয়া আন্গুল একসঙ্গে সোজাভাবে নীচের 
দিকে থাকিবে । দেহের বাকি অংশগুলি “সাবধান” অবস্থার িযিরিতে। 

দেহের ভর দুই পায়ের উপর সমভাবে থাকিবে । 

আরাম্দে (আরা--ম্-“সে )£ এই হুকুমে হাত পিছন হইতে নামাইয়া 
আনিবে এবং কোমর হইতে উপরের ভাগ টিলা করিয়া দিবে। এই অবস্থায় 

এদিক-ওদিক তাকান চলে, হাত নাড়ান চলে, কিন্তু পা স্থির থাকিবে এবং 
কখনও কথা বলা যাইবে না। 
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আড়না € 2 20808- কেরা ). 

মুড়ন! ( গিন্তিসে )3 হুকুমের রূপ-_গিন্তিসে মুড় না-"ডাইনে মুড়-"এক 
1235 ৷ সাধারণ হুকুমে--ডাইনে মুড়, বীয়ে মুড়, পিছে মুড়; আধা ডাইনে 

মুড়, আধা বায়ে মুড় (712176 100117590, [961 1100117790 )। সময়ের 

আন্দাজ করিয়া ডাইনে ফের--সময়কে আন্দাজ্সে মুড়াঁ_ডাইনে-"মুড়, 
ইত্যাদি । 

ডাইনে/বামে, আধা ডাইনে/আধা বামে ফিরিবার সময় যে দিকে ফিরিতে 
হইবে সেই দিকের পায়ের গোড়ালির উপর ভর রাখিয়! এ দিকে ঘোর এবং 
বাম/ডান পায়ের হাটু ৬" ইঞ্চি বরাবর উঠাইয়া ডান/বাম গোড়ালি বাম/ডান 
গোড়ালির সহিত মিলাইয় 'সাবধান” অবস্থায় আইস। ঘুরিবার সময় হাত ছুইটি 
দেহের সহিত টান হইয়া! লাগিয়া থাকিবে। 

পিছনে ফিরিতে ( পিছে-""মুড়,)সব সময় ডান দিক হইতে ফিরিবে। 
(একমাত্র 00910. 11001061776 1021]1-এ কখনও কখনও কাহাকেও কাহাকেও 

বাম দিক-দিয়৷ পিছনে ফিরিতে হয় )। “পিছে..মমুড়ঃ হুকুম পাইলে ডান পায়ের 
গোড়ালির উপর ভর রাখিয়া চকিতে সম্পূর্ণ পিছনে ঘুরিয়া যাও। এই অবস্থায় 
উরু দুইটি পরম্পর শক্তভাবে জোড়া রাখিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিবে । ইহার পর 

বাম পা তুলিয়া ডান পায়ের হাটুর সহিত মিলাও। দেহ “সাবধান” অবস্থায় 
থাকিবে । : 

সাজা (705259175 )£ ইহার জন্ত হুকুম হইতে পারে “ডাইনে-”” 
সাজ.। বীয়ে”*সাজ.। মধ্য”"*সাজ. এবং সাজ. জা" । ডাহ্িনে""স।জ. হুকুমে 
সর্বদক্ষিণে ্িক্ষার্থা সাবধান" অবস্থায় খাড়া! থাকিবে । বাঁকি সকলে একযোগে 
আধ কদম্ সামনে যাইবে, ক্ষণকাল স্থির থাকিবে, পরে তড়িৎ গতিতে মুবন্ধ 

অবস্থায় ডাঁন হাত ডান কাধ বরাবর পাশের দিকে লা! করিয়া দিবে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে ঘাড় সম্পূর্ণরূপে ডান দিকে বাকাইয়া দিবে যাহাতে থুতনি ডান 
কাধের উপর আসিয়া লাগে। এইবার একযোগে পা ঘসিয়া পিছনের 

ও পাঁশের দিকে এমনভাবে সরিয়া যাইবে যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি 
' সরলরেখায় আসিয়া পড়ে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে একহাত ব্যবধান 

থাকে । লাইন সোজ! করিতে ঘাড় সম্পূর্ণ ডান দিকে বীকাইয়া প্রথম শিক্ষার্থীকে 
তাহার ডান দিকে দাড়ান দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর থুতনি দেখিতে হইবে | ইহা! দেখিতে 

20 
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না পারিলে কিঞ্চিৎ আগাইয়া বা পিছাইয়া যাইতে হইবে যাহাতে উহা দেখিতে 
পাওয়া যায় । ৃ 

বায়ে-সাজ. হুকুমে সর্বাপেক্ষ! বামদিকের শিক্ষার্থী নিশ্চলভাবে থাকিবে 
এবং তাহার ডানদিকের শিক্ষার্থী বাম দিকে তাকাইয়া বাম হাতের ব্যবহার 
করিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে লাইন সোজা করিবে । 

মধ্য--সাজ. হুকুমে দলের মধ্যকার শিক্ষার্থী স্থির থাকিবে এবং তাহার ডান 
দিকের শিক্ষার্থীর! “বীয়ে-"*সাজ প্রক্রিয়। করিবে এবং বাম দিকের শিক্ষার্থীরা 
ঘাইনে' সাজ করিবে । 

উপরোক্ত তিনটি হুকুম পাইলে কেবলমাত্র সামনের লাইনের শিক্ষার্থীরাই 
প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভাবে করিবে। মধ্যকার ও পিছনের লাইনের সেই শিক্ষার্থী 

দুইজন যাহাদের খুঁটি করিয়! বাকি সকলে সঙ্জিত হইবে তাহারা 'সাবধান' 
অবস্থায় সামনের শিক্ষার্থীকে আবরিত করিয়া খাড়া থাকিবে । বাকি সকলে 
হাত না তুলিয়া ডাইনে বা বাম দিকে তাকাইবে, লাইন সোজা করিয়া লইবে 
এবং আড় চোখে দেখিয়া লইবে ষে, তাহার সামনের লোকটি ঠিকমত আবরিত 

হইয়াছে কি না। 
09297907191 1১%-এর সময় ডাইনে---"দর্শক (131%1,$ 11759) হুকুমের 

সঙ্গে সঙ্গে ভাইনে মুড়িবে এবং পাঁচ কদম তেজে যাওয়ার পর আবার পিছনে 
মুড়িবে। সেখানে সোজা দীড়াইয়৷ দেখিবে সম্মুখের লাইনটি দোজা হইয়াছে 

কিন! । প্রয়োজন হইলে সেই শিক্ষার্থীদের আগে বা পিছনে সরিতে বলিয়া 
লাইনটিকে সোজা করিয়া লইবে। সামনের লাইন ঠিক ঠিক ভাবে সজ্জিত হইয়া 
গেলে দর্শক হুকুম দিবে “সামনে কি লাইন হিলো-"-..”.মত্| পরে সে বায়ে 
মুড়িবে। এক কদম সামনে যাইবে, অতঃপর ডাইনে মুড়িবে। মধ্যবর্তী লাইনকে 

সজ্জিত করিয়! “মধ্য লাইন হিলে-""“মত, হুকুম দিবে। আবার বায়ে মুড়িবে। 
এক কদম আগাইয়। ডাইনে মুড়িবে। পণ্চাতের লাইনকে সঙ্জিত করিয়া আবার 

হুকুম দিবে--পিছলি লাইন হিলো”**মত.। পরে ডাইনে মুড়িবে, ছু" কদম 

আগাইয়। আসিবে । বায়ে মুড়িবে এবং হুকুম দিবে--+স্কোরাড, সেকসন, প্লেটুন 
ইত্যাদি সামনে-""দেখ,। এই হুকুম পাইলে সকলে চকিতে ঘাড় সোজা করিয়া 
লইবে এবং হাত পাশে নামাইয়৷ আনিখ্। 'সাবধান' অবস্থা গ্রহণ করিবে । দর্শকও 
তেজ কদমে পাঁচ কদম আগাইয়া আসির। সন্থুখের লাইনের ডান দিকে নিজ 
স্থানে পৌছিবে। পরে আপনা হইতে ডাইনে “মুড়: করিবে । 
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সাজ.জ! ছকুমে (07985 10) আহুষ্ঠানিক ভাবে শ্রেণীগুলিকে সঙ্জিত 
হইতে হয় না। ডাইনে তাকাইয়া শিক্ষািগণ লাইন সোজা করিয়া! লইয় 
সামনের দিকে তাকায়। 

জায়গার অভাব হইলে কন্ুই-এর দূরত্বে লাইনগুণি সাজান হয় । ইহাতে ডান 
হাত বা বাম হাত কোমরের উপর অবধি উঠাইব! এবং কন্থুইকে পাশে আনিয়া 
দূরত্ব ঠিক করা হয়। 

তিন শ্রেণীতে ফঁড়াইবার ও গ্রণন! করিবার পদ্ধতি 
চা হটে হছে 00755 15101905805 715101, 

হুকুম__-তিন লাইন বানাও__তেজ.-----"" চল্'। এই হুকুম পাইলে 

শিক্ষার্থীরা তেজ. কদমে আগাইয় গিরা অদেশদাতার দিকে মুখ করিয়া তাহার 

তিন কদম সামনে তিন শ্রেণীতে শ্রেণীবন্ধভাবে দাড়াইবে। এ জায়গায় যে 
প্রথম পৌছাইবে, সে ঠিক সামনে দাড়াইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির এক 
কদম পিছনে দাড়াইবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির এক কদম পিছনে 
ধাড়াইবে। চতুর্থ ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ব্যক্তির বাম পাশে দাড়াইবে, 
পঞ্চম তাহার পিছনে এবং ষষ্ঠ তাহার পিছনে, আবার সপ্ডম ব্যক্তি প্রথম 
শ্রেণীতে ধ্ীড়াইবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকলে নিজ নিজ স্থান অধিকার 
করিবে। দীড়াইবার সময় পিছনের লোক সামনের লোকদের সম্পূর্ণরূপে 

আবরিত করিয়া থাকিবে । সর্বাপেক্ষ। বাম পাশের লোকটিকে আবরিত করিয়া 
পিছনের ছুই শ্রেণীতেই লোক রাখিতে হইবে । ইহার ডাইনের দিকের ফাইলটি 
প্রয়োজন হইলে ফাকা রাখিবে (3120 ম516)। 

নম্বর করিবার জন্য হুকুম হইবে “গিন্তি'******কর্?। প্রথমে সাবধান” হুকুম 
দেওয়ার পর এই হুকুম দেওয়া! বিধেয়। এই হুকুম পাইলে শুধু সামনের শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীরা ডাইন হইতে পর্যায়ক্রমে এক, ছুই, তিন করিয়া উচ্চৈম্থেরে গুণিয়া 
বাইবে। বাম পাশের সর্বশেষ লোকটি নিজেন্স নম্বর বলার পর “আপ্! বলিয়া 

আওয়াজ দিলে সকলে “বিশ্রাম অবস্থায় আসিবে । 

যদি গণনা করিবার সময় কেহ তুল করিয়া! ফেলে, তাহা হইলে হুম দেওয়া 
হয়-_যেইসে”..”"থে' ) এই হুকুম পাওয়া মাত্র পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা বিধেয় 

অর্থাৎ পুনরার প্রথম ইহতে এক, ছুই, তিন, চার ইত্যাদি গণনা শুরু করিতে হয়। 
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ডাইনে সেএক দে “গিন্তি নন কর্"_-এই হুকুমে এক, ঢুই, এক, ছুই করিয়া 

গুনিয়া যাইতে হয়। 
0257 ৪00 01985 0:05 71570) 

শ্রেণীগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিবার পূর্বে লাইনগুলির মধ্যে দুরত্ব বাড়াইয়া 
লইতে হয়। এইজন্য হুকুম হয়-_থুলে লাইন.”*চল। এই হুকুম পাইলে 
সামনের শ্রেণী ১২ কদম সামনে এবং পিছনের শ্রেণী ১২ কদম পিছনে যাইবে এবং 

'সাবধান' অবস্থায় খাড়া থাকিবে । পর্যবেক্ষণের পর হুকুম হইবে-_“নিকট লাইন 
৪ চল । এই হুকুমে সামনের শ্রেণী ১২ কদম পিছাইয়া যাইবে এবং পিছনের 

শ্রেণী ১২ কদম আগাইয়া যাইবে। “সাজ.জা” হুকুমে আবার লাইন সোজা করিয়া! 
লইবে। 

একটি বড় দলকে ভাঙ্গিয়! ছুই বা ততোধিক ছোট দল (3৫20) গঠন করিতে 

হইলে প্রতি দলে কত জন থাকিবে তাহা স্থির করিয়া লও। মনে কর, 

সামনের শ্রেণীতে ২৭ জন লোক আছে এবং তুমি ইহা ভাঙ্গিরা তিনটি দল গঠন 

করিতে চাঁও। প্রথমে নয় নম্বর, আঠার নম্বর ও সাতাশ নম্বরকে তাহাদের 

বাম হাত কনুই অবধি ভাঙ্গিয়৷ জমির সমান্তরালে রাখিতে বল এবং পরে 
আদেশ দাও_-নম্বর ন, (আ1) ঠার, সাতাইশ ডাহিনে হিসেকা রয়ে জওয়ানঃ | 

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হাত নামাইয়া লইবে এবং দলটিকে স্কোয়াডে ভাগ করিবার 
সময় ১ হইতে ৯ নম্বর ও তাহাদের পিছনে লোকেরা ১নং স্কোয়াডে থাকিবে । ১০ 

হইতে ১৮ পর্যস্ত ২নং স্কৌয়াডে এবং ১৯ হইতে ২৭ পর্যন্ত ওনং স্কোয়াডে থাকিবে । 

মনে রাখিবে, সম্মুখ শ্রেণীর ডান দিক স্কোয়াডের ডান দিক, ইহার বাম দিক 

স্কোয়াডের বাম দিক, ইহার পিছন দিক স্কোয়াডের পিছন দিক এবং সামনের 
দিক স্কৌয়াড়ের সামনের দিক । স্কোয়াড নম্বর করিবার পর যে-দিকে মুখ করিয়া 

থাকুক না কেন, উপরোক্ত দিকের কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ “স্কোয়াড আগে 

বাড়েঙ্গে' 'বলিলে স্কোয়াড সামনে ফিরিবে অর্থাৎ অগ্রবর্তী শ্রেণী স্কোয়াডের 

আনে আসিবে । “স্কোয়াড পিছে লোটেন্সে' বলিলে স্কোয়াডের সামনের শ্রেণী 
(পিছনে থাঁকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি 

[35516 0165 19858770185, 511 209 নি1] ০0 

13:981 ০2 (ম্ব-"স্থান্) £ অল্পক্ষণের জন্য ছুটি দিতে এই আদেশ দেওয়া 
হয়। লারফিবনিন রঙাগরভিনিরটিরগরাজর কার রিদদাি। 
শ্রেণীভঙ্গ করিবে । 
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1)1975198 ( বিসর""""জন্) £ প্যারেড শেষ হইয়া গেলে হুকুম দেওয়া হয়-_- 

বিসর.***জন্ঠ। এই হুকুম পাইলে সকলে ডাইনে মুড়িবে, কোন আধিকারিক 
উপস্থিত থাকিলে সিলুট করিবে এবং এক কদম সামনে যাওয়ার পর শ্রেণীভঙ্গ 
করিয়া স্ব্ানে প্রস্থান করিবে । 

মাছ] 12) (লাইন-*বন্) £ 'লাইন-*বন হুকুম পাইলে পূর্ববণিত পদ্ধতিতে 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আদেশ দাতার সন্দুখে খাড়া হইতে হয়। 

7৪1] ০৪ (লাইন-""তোঁড়,) £ “লাইন”**তোড়, হুকুম পাইলে ডাইনে 
মুড়িবার পর শ্রেণীভঙ্গ করা বিধেয় | 

আনুষ্ঠানিক প্যারেডের ( 092:01001019] 87206 ) সময় প্লেটুন, কোম্পানি 

প্রভৃতিতে সৈল্যদের উচ্চতান্টুষায়ী ক্রমান্বয়ে সজাইয়া লইলে দেখিতে সুন্দর 
হয়। এইভাবে সৈম্ত সাজানকে 51510% করা বলে। ৪1218 করিবার 

প্রথম হুকুম-_লঘ্! ডাইনে, ছোটা বীয়ে, এক লাইনমে****কদ ওয়ার” (181165 

0 6019 11217, 81107056 ০01) 036 1910 10 810519 22010 5129 )। এই 

হুকুম পাইলে শিক্ষার্থীরা পূর্ব হইতে শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় থাকিলে আপনা 
আপনি লাইন ভাঙ্গিবে এবং উচ্চতা অনুয়ায়ী সর্বাপেক্ষা লম্বা লোক ডাইনে এবং 

সর্বাপেক্ষ! বেটে লোক বামে ক্রমান্বয়ে একটি লাইনে দীড়াইয় যাইবে । 

ইহার পরেই হুকুম হইবে--ডাহিনে সে এক, দো"."গিন্তি কর্ঃ। 
ডান দিক হইতে এক ছুই করিয়া সকলে আপন আপন নম্বর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা 

করিবে। 

পরের হুকুম হইবে_বিসম্ জোয়ান এক কদম আগে, সম জোয়ান এক 
কদম পি"**ছে চল্! । সঙ্গে সাঙ্গ যাহারা “এক' বলিয়াছে তাহারা এক কদম 

সামনে, আর যাহারা! “ছুই, বলিয়াছে তাহারা এক কদম পিছনে যাইবে । 

পরের' ভুঁকুম--“ডাইনে জোয়ান খাড়া রহো, বিসম্ জোয়ান ডাইনে, সম 
জোয়ান বীয়ে, লাইন ডাইনে আওর বীয়েশমুড়। এই হুকুমে ডাহিনের 

শিক্ষার্থী অনড় থাকিবে এবং সামনের লাইনের বাকী শিক্ষার্থী ডান দিকে এবং 
পিছনের লাইনের সব শিক্ষার্থী বাম দিকে ফিরিবে। 

পরের ভুকুম-_“তিন লাইন বানাও তে."""জ. চল্ । এই হুকুমে লাইন ছুইটি 
আগাইতে থাকিবে এবং একের পিছনে আর একজন ধীড়াইয়া তিনটি শ্রেণী 

তৈয়ারী করিবে । প্রথম জন সামনের লাইনে, দ্বিতীয় জন মধ্যের লাইনে, তৃতীয় 
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জন পিছনের লাইনে, চতুর্থ জন সামনের লাইনে, পঞ্চম জন মাঝের লাইনে, ষষ্ঠ 
জন পিছনের লাইনে, সপ্তম জন সামনের লাইনে ধীঁড়াইবে। এই ভাবে দীড়াইলে 

ছুই পার্খে সর্বাপেক্ষা লম্বা জোয়ানের এবং শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা খর্বারতি 
জোয়ানে স্থান হইবে। ইহাতে লাইনটিকে মালার মত দেখাইবে। 

যদি সর্বাপেক্ষা লম্বা জোয়ানকে ডানদিকে এবং সর্বাপেক্ষা খর্বাকৃতি জোয়ানকে 

বামদিকে রাখিয়! শ্রেণী সাজাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রথমে দৈর্ঘ্যানুষায়ী 
এক লাইন তৈয়ার করিবার পর হুকুম দিবে-'ডাইনে জোয়ান খাড়া রহো, 

বাকী ডাইনে-...মুড়, ৷ অর্থাৎ ডাইনের শিক্ষার্থী অনড় থাকিবে এবং বাকী 
সকলে ডান দিকে ফিরিবে। 

ইহার পর “তিন লাইন-.বন, হুকুমে পূর্বের মত এক-ছুই-তিন, এক-ছুই- 

তিন করিয়! তিনটি শ্রেণী তৈয়ারী করিবে । সকলের মুখণশ্রেণীর সামনের দিকে 
থাকিবে। 

1157০722776 

সামরিক ড্রিলে অনেক প্রকারের 719701)119 পদ্ধতি আছে । যেমন-- 

(১) তেজ. চল ( 0101. 11910) ) 

(২) দৌড়কে চল্ (1009]9 72701) ) 

(৩) ধীরে চল্ (810 21870] )। 

এই তিন প্রকারের [78:00108-এ কামের দৈর্ঘ্য (13806) ৩০” ইঞ্চি। 

কেবলমাত্র কদম ফেলার গতিতে পার্থক্য থাকে । “তেজ, চল" হুকুমে 7726- 

বাহিনী ছাড়া সকল বাহিনী মিনিটে ১৯০ কদম চলে । কেবলমাত্র [০-বাহিনীতে 

মিনিটে ১৪০ কদম চল! হয়। আন্ুঠানিক কুচকাওয়াজ-এ অন্য বাহিনীর সহিত 
/1?6-বাহিনী একত্রে কুচকাওয়াজ করিলে কদম ফেলার গতি মিনিটে ১৩০ 
হয়। বর্তমানে সকলের জন্যই মিনিটে ১৩০ কদম্ চলার বিধান হইয়াছে। 
১২০ কদমে “তেজ, চল্-এ এক মিনিটে ১০০ গজ চলা হয়।, “দৌড়কে চল্- 
এ চলার গতি “তেজ, চল্'এর দ্বিগুণ কর! হয়। 

২ দ্ধীরে চল্৮এ চলার গতি “তেজ. চল্্-এর অধিক কিন্তু কদমের দৈর্ঘ্য 
অপরিবতিত থাকে । সময় সময় প্রয়োজন হইলে কদমের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে 
হয়।* .যদি দেখা যায় যে, শ্রেণীর ডান,দিক বাঁ বাম দিক পিছাইয়া পড়িতেছে, 

তাহা হইলে এঁ ডান দিক বা বাম দ্িককে বড় কদম লইবার নির্দেশ দেওয়া 
হয়। ইহার জন্ত হুকুম--লঘা....কদম্ । এই হুকুমে যাহাদের লম্বা কদম 



70711)1)' 908 

(8%6) ০৪৮) করিতে নিরেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা ৩০" ইঞ্চির বদলে ৩৬” 

ইঞ্চি কদম লইবে। কোন শ্রেণী যদি বেণী আগাইয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে 
তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পিছাইয়৷ লওয়ার জন্ত হুকুম দেওয়া হয়__“ছোটা....কদ্ম্, 
(50 ৪10৮) এই হুকুমে কদমের দৈর্ঘ্য ৩০” ইঞ্চি হইতে কমাইয়া ২৪. 

ইঞ্চিতে আনা বিধেয় | 
118:০1, করার প্রণালী £ 'তেজ. চল্-এর সময় কোমরের উপরের অংশ 

টিলা রাখিয়া এবং কোমরের নীচের অংশ শক্ত রাখিয়া গোড়ালি ঠুকিয়া হাঁটতে 
হয়। হাঁটিবার সময় বাহু ছুইটি কাধ ছুইটিকে কেন্দ্র করিয়া সোজা ভাবে ঘড়ির 
পেগু,লামের ন্যায় আগে পিছে দোলাইতে হয়। হাত হাল্কা ভাবে মুষ্টিবনধ 
থাকিবে এবং বুড়ো আহ্কুল সামনের দিকে থাকিবে । হাতের মুষ্টি সামনে 
ও পিছনে বেল্ট বা কোমবন্ধের লাইন বরাবর উঠিবে। “তেজ, চল্” হুকুমের 
সঙ্গে সঙ্গে বাম পাঁয়ের গোড়ালি যেন মাটিতে ঠুকিয়া বসে এবং ডান হাত 
সোজাভাবে সামনে এবং বাম হাত সোজাভাবে পিছনে বেপ্ট বরাবর 
চলিয়া যাইবে । পরে ডান পা আগাইবার সময় বাম হাত সামনে যাইবে 
এবং ডান হাত পিছনে যাইবে। 

'দৌড়কে চল্, হুকুম পাইলে দৌড়াইয়া আগাইতে হয়। এই অবস্থায় 
পায়ের পাঞ্জার উপর ভর দিয়। দৌড়াইতে হয়-_গোড়ালির উপর নছে। হাত 

কনুই হইতে বীকাইয়। বুক বরাবর তুলিয়া দেহের সঙ্গে লাগাইয়া! রাখিতে হয় । 
'ধীরে চল্” হুকুমেও পায়ের পাঞ্জার "উপর ভয় দিয়া হাটিতে হয়। এই 

ভাবে হাটিবার সময় সমন্ত দেহ টাণ করিয়া রাখিতে হয় এবং প1 টান রাখিয়া * 

বুটের পা নীচের দিকে রাখিয়া পা আগাইয়া কদম লইতে হয়। 'ঘীরে চল্, 
হুকুম পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম পা টান রাখিয়া পাঞ্জা সামনের দিকে নীচু অবস্থায় 

রাখিয়া কদম লইতে হয় এবং বাম পা মাটিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে ডান পা 
দেহের লাইনে সোজা, করিয়া আনিবার পর ডান পায়ের পাঞ্জা নীচের দিকে 
রাখিয়া ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত দ্বিতীয় পদক্ষেপ করিতে হয়। এই ভাবে বাম- 

ডান, বাম-ডান পা ফেলিয়া আগাইয়া যাইবে । “ধীরে চল্” হুকুমে হাত লম্বাভাবে 
দেহের সহিত সাটিয়া থাকিবে । 

চলিবার সময় থামাইবার হুকুম £ “স্কোরাড, কোম্পানি ইত্যাদি ইত্যাদি 
থাম্-_এই হুকুম দেওয়ার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে। 
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'তেজ, চল্'-এর সময় স্কোয়াডের ডান পা মাটিতে পড়িবার সময় “থাম্, হুকুম 
দিতে হইবে এবং স্কোরাড ইহার পর বাম কদম ফেলার পর ডান পায়ের 
গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালির পাশে আনিয়া “সাবধান অবস্থায় দাড়াইবে। 
ইহা করিবার সময় ডান হাঁটু সামনের দিকে ৬” ইঞ্চি বরাবর উঠাইবার পর ছুই 
পায়ের গোড়ালি মিলান কর্তব্য । 

'ধীরে চল, অবস্থায় বাম পা মাটিতে 'পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'থাম্, হুকুম দিতে 
হয় এবং এই হুকুম পাইলে ডান পা! টান করিয়া সামনে আগাইয়! দিয়া ডান 
পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালির সহিত মিলাইয়! দাঁড়াইতে হয়। 

“দৌড়কে চল্, অবস্থায় ডান পা! মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'থাম+ হুকুম দিতে 
হয় এবং স্কোয়াড বাম পা, ডান পা আবার বাম পা মাটিতে আসার পর ডান 

পায়ের গোড়ালিতে মিলাইয়া দাড়াইয়া পড়ে । যদি শিক্ষক “থাম” বলার 
পর এক, ছুই, তিন, চার বলেন তাহা হইলে চার বলার সঙ্গে সঙ্গে 

স্কোয়াডটি অনড় হইয়া “সাবধান” অবস্থায় ধাড়াইয়া পড়িবে। 
[ বিঃদ্রঃ ধীরে চল" শিখাইবার সময় কি করিয়া! দেহের ভারসাম্য বজায় 

রাখিয়া এক এক কদম লইতে হয় তাহা শিখাইতে অনেক সময় নিম্নবর্ণিত হুকুম 
দেওয়া হয়--“কদম তুল্ কর্ ধীরে চল্ না, বীয়া পাঁও....আগে**ডাইনা পাও 
আগে | ] 

পাশের দিকে কদম লওয়া 
910৬ [১৪০৩ 

অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ডান বা বীম দিকে সরাইবার প্রয়োজন হয়। 

ডান বা বাম দিকে সরাইবার জন্য হুকুম দিতে হয়-_ডাইনে ইয়া বায়ে বাজ 
চল (88876 ০₹ 159৮ 01089 1187৮ )। কোন নির্দিষ্টসংখ্যক কদম 

লওয়ার জহ্য হুকুম দিতে হয় “*.কদম্ বীয়ে ব! ডাইনে চল্্ঃ। কখনও এক 
সঙ্গে পাশের দিকে চার কদমের বেশী মার্চ করান উচিত ন্য়। ছুই বারে ভাঙিয়া 

ভাঙ্গিয়া আট কদম পর্যন্ত লওয়া৷ যাইতে পারে কিন্তু দূরত্ব ইহা অপেক্ষা! বেশী হইলে 
দলটিকে ডাইনে বা বামে “মুড়+ করিয়া 'তেজ, চল্ হুকুম দেওয়া বিধেয়। 

পাশের দিকে কদম লওয়ার পদ্ধতি £ শিক্ষার্থী, 'সাবধান' অবস্থায় 
থাকাকালীন “ডাইনে বা বায়ে চল্ হুকুম দেওয়া হইয়া থাকে । 

“ডাইনে চল্, হুকুমে এক ধাপে ডান পায়ের গোড়ালি ডান পাশে ১২” ইঞ্চি 
সরাইয়! লওয়ার পর বাম পায়ের গোড়ালি ডান পায়ের গোড়ালিতে মিলাইতে 
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ইয়। হাত সোজাভাবে দেহের পাশে প্লাটিয়। থাকিবে । এইভাবে একে একে 
প্রয়োজনীয় কদমগ্ডলি লইবে। 

“বীয়ে চল্, হুকুমে এ কাজ বিপরীত ক্রমে হইবে । 
শিক্ষার্থীদের সামনে আগাইয়! লইতে বা পিছনে সরাইয়া লইতে মাযার 

কদম.”".কদম আগে/পিছে চল্ হুকুম দেওয়া হয় | দেহের পাঁশে হাত 
সোজাভাবে সীটিয়া রাখিয়া বাম পায়ে প্রথম কদম লটবে। এইবার ডান পায়ের 
গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালিতে মিলাইবে। আবার বাম পা! সামনে/পিছনে 
লইবে এবং ডান পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালির সহিত মিলাইবে। 
এইভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পদক্ষেপ করিবে । 

115710755 ]1025 

মার্চ করিতে করিতে অনেক সময় দুরত্ব বজায় রাখার জন্ত বা শ্রেণী ঠিক 
করিয়া লওয়ার জন্য 2781. 0006 বা “কদম তাল্, হুকুম দেওয়া হয়। 

কদম তাল্ তিন প্রকারের আছে-_ 
(১) ধীরে কদমতাল্ (919. 77792101009 ) 

(২) তেজ. কদমতাল্ ( ০0101: 00924610799 ) 

(৩) দৌড়কা কদমতাল্ ( 1)091919 01971-61709 ) 

সুধু “কদম তাল্ বলিলে “তেজ, কদমতাল্' বুঝাঁয়। “ধীরে কদমতাল্' হুকুম 
পাইলে একই জায়গায় দীড়াইয়া ধীর গতিতে প্রথমে বাম পায়ের হাটু ভাঙ্গিয়! 

পায়ের পাঞ্জা টান ভাবে নীচের দিকে রাখিয়! সমস্ত দাবনাটি জমির সমান্তরাল 

করিয়া তুলিবার পর পুনরায় পা নামাইয়া৷ ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ে 
অনুরূপ প্রক্রিয়া করিতে হয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মন্থর গতিতে ডান ও বাম 
প1 উপরে উঠাইতে হয়। হাত সটান ভাবে শরীরের সহিত ফাটিয়া রাখ! রিধেয়। 

“তেজ, কদমতাল্-এ পা উঠানামার গতি আরও বুদ্ধি পাইবে এবং 

“দৌড়কা কদমতালে” দৌড়াইবার প্রক্রিয়ায় পা উঠানামা করিবে । 
“ধীরে কদমতালে' বাম পা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'থাম্ হুকুম দিবে । 

শিক্ষার্থী ডান পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালিতে মিলাইয়৷ থামিয়া 
যাইবে । 'তেজ. কদমতাল্-এও একই প্রক্রিয়ায় থামিতে হয়। 

“দৌড়কা! কদম তাল্”-এ ডান পায়ে “থাম্, বলিলে বাম পা! মাটিতে পড়ার 
পর আবার ডান পা বাম পায়ে লাগাইয়া! ধামিতে হয়। | 
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মার্চ করিতে করিতে গতি ব্দলাইবার প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত হুকুম 
দেওয়া কর্তব্য-_ | 

(১) “ধীরে চল্ মে....আ, ধীরে-শ্চল্ঃ (73298002060 510 0079, 

9]0 তা 19,:01) ) 

(২) দৌড় চল্ মে....আ, দৌড়কে-"*চল্ (82980. 2760 009019 0৩ 

000010 109701) ) 

(৩) তেজ. চল্ মে....আ।, তেজ....চল্ (73880: 1700 0010] 77779 

00101 10201) ) 

(৪) গিন্তি সে ধীরী চল্ মে'**"'আ, ধীরে". চল্--এক- দো (13698, 

106৬ 910৬ 01016 07 1001171097) ৪107 [19:01 -009, 6০) | 

[775 এবং 1৩-এর দিক পরিবর্তন 

মাঃ] অর্থাৎ একের পিছনে আর এক জন এইভাবে এক, দুই বা তিন ?1০-এ 

যাইবার সময় দিক পরিবর্তন করাইতে হইলে হুকুম দেওয়া হয়-_“ডাইনে/বায়ে 
ঘুম (18176/1,0৮ আ1)96]) | কখন কখন বীয়ে/ডাইনে ঘুম্, বামে/ডাইনে 
সে তেজ.."শচল্ (15919116175 10961 0 ১৪ 1919/71206 09101 00801) 

হুকুম দেওয়া হয়| ঘুরিবাঁর সময় প্রথম তিন জনের সেকসনটি বাম বা৷ ডান দিকের 
শিক্ষার্থীকে কেন্ত্র করিয়া ঘুরিয়া গিয়া! দিক পরিবর্তন করিয়া চলিতে থাকিবে । 
তিন জনের রেখা সোজ। রাখার দায়িত্ব বাম/ডান-এর শিক্ষার্থীর উপর বর্তাইবে, 
বাম/ডাইন-এর শিক্ষার্থী বাম/ডাইনে ঘুরিবার সময় নিজের চলার গতি 
কমাইয়া৷ দিবে এবং ডান/বামের লোকেরা প্রয়োজন মত গতি বুদ্ধি করিয়া তিন 

জনের লাইনটিকে সোজা রাখিবে | 

লাইন হইতে লাইনে দিক পরিবর্তন করাইতে হুকুম দেওয়া হয়,_“ডাইনি! 
বায়ি দিশা বদল কর্ থামে গা-_ডাইনি/বারি দিশা বদল্্ঃ। এই হুকুম পাইলে 
ডামাবাম প্রীস্তের শেষ শিক্ষার্থী ডাম/বাম দিকে মুড়িবে এবং লাইনের বাকী 
সকলে অর্ধ ডাইনে/অর্ধ বামে মুড়িবে । “তেজ, চল্, হুকুমে পরে শেষ প্রাস্তথের 
শিক্ষার্থী ছুই কদম আগাইয়! গিয়া থানিবে। লাইনের বাকী লোকেরা তাহাদের 
বাম পার্থেজান পার্থে মার্চ করিয়া গিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দঈাড়াইবে। 

9৫09এ5র লাইনকে ৯০* ডিগ্রী ঘুরাইর়া বাম দিকে মুখ করাইতে হুকুম দিবে 
বায়ে থাম্ কর্ স্কোয়াড বানা? (4৮ 009 0516 00 009 196 0 ৪0090) । 
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129-এ মার্চ করাইবার সময় ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে বা মধ্য হইতে 
লাইনকে 'সাজিবার' (লাইন সোজা রাখিবার ) হুকুম দেওয়া! যাইতে পারে । ইহার 
জন্য হুকুম লইবে-_“ডাইনে/বায়ে মধ্য সে তেজ.*চল্* ৷ যদি কেবলমাত্র সম্মুখের 

শ্রেণীকে এই হুকুম দিতে হর তাহা হইলে হুকুম হইবে-_“সামনে কে লাইন ডাইনে/ 
বায়ে/মধ্য সে তেজ..*“চল্, ৷ মধ্যের শ্রেণীর জন্য বলিতে হইবে-মধ্য লাইন্*.*" 
চল্' এবং পিছনের শ্রেণীর জন্ত “পিছ.লি লাইন্****চল্ ৷ 
যখন তিন ফাইল হইতে এক ফাইল করিতে হইবে তখন তাহার জন্য হুকুম হইবে 
_-এক ফাইল বানা, মধ্য আউর পিছপি লাইন কদম তাল্? (চ০ছা। 810519 21৩, 
0910070 190. 2:09 870] 10900 000) 1 এই হুকুম দিলে ডান দিকের ফাইল 

আগাইয়া যাইবে এবং পরের ছুইটি ফাইল কদমতাঁল করিতে থাকিবে । ডাইনের 
ফাইলের শেষ শিক্ষার্থী অবধি বাঁকি দুইটি ফাইল হইতে আগাইয়া গেলে পরের 
ফাইলটি তাহার অন্থসরণ করিবে এবং দ্বিতীয় ফাইলের সকলে আগাইয়া গেলে 

তৃতীয় ফাইল দ্বিতীয় ফাইলকে অনুসরণ করিবে। 

দড়ান অবস্থায়, চলিতে চলিতে খালি হাতে সিলুট করার পদ্ধতি 
98]000726 56 17511 2190 078 0১৩ 7187০12 

ইহা! শিখাইবার সময় লাইনগুলিকে-খুলা লাইন চল্, করাইয়া লাইনগুলিকে 
'আধা ডাইনে/বীয়ে যুড়ত করিয়া লওয়া উচিত। সামরিক বাহিনীতে এই সত্য 

স্ুবিদিত যে, যে-কোন ইউনিটের নিয়মানুবত্িতা এবং শিক্ষা বাঁচাই করা হয় এ 
দলের সৈন্যদের “সিলুট' দেখিয়া । কথিত আছে যে, পুরাকালে খন ইওরোপে 

নাইটরা লৌহবর্ম ও লৌহ শিরন্ত্রাণ পরিয়া চলাফেরা করিতেন তখন শিরন্ত্রাণের 
সন্মুখের অংশ দিয়া দেখিবার জন্য ছোট একটু ফাক রাখিয়া বাকী মুখ ঢাকিয়া 

ফেলিতেন। মুখের সামনের অংশটি হাত দিয়া উঠান যাইত। এই অবস্থায় একজন 

নাইট অন্ত আর একজন নাইটের সম্মুখীন হইয়া পরম্পরের পরিচিতির জন্য 
শিরন্ত্রাণের মুখোশটি কপাল বরাবর উঠাইর! ধরিতেন। অস্ত্রে হাত না দিয়া 

মুখোশ উঠান ছিল বন্ধুত্বের সংকেত। এই প্রথা কিঞ্চিত পরিবতিত হইয়া 
পরিবতিকালে ইওরোপীয় সৈন্ঘদের মধ্য পিলুট-এ পরিণত হইয়াছে। 
বর্তমানে ভারতীয় সৈম্তরাও আধিকারিদের, সম্মানীয় ব্যক্তিদের এবং দেশের 

জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাইবার জন্ত এই সিলুট প্রথ! ব্যবহার করে । ভারতীয় 
সৈগ্ভবাহিনী আধিকারিকদের (96:00: (00701881006 0 0009: এবং 
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এ.0.০.) সিলুট না করিলে সামরিক আইনে দণ্ডনীয়। সৈম্যবাহিনীর কেহ 

সিলুট করিলে আধিকারিককেও সেই সিলুট গ্রহণ করিতে হয় সিলুট করিয়া । 
“সিলুট” হইল ৪৪1০/০-এর হুকুম। অবশ্ত বিভিন্ন প্রকারের ৪৪15-এর 

জন্থ বিভিন্ন ছকুম দেওয়া হয়। যথা--“সামনে সিলুট....সিলুট,। ডাইনে 

সিলুট্....সিলুট, বায়ে সিলুট....সিলুট্, জেনারেল সিলুটু....সিলুট, রাষ্ট্রীয় সিলুটু 
““*সিলুটু, গিন্তি সে সিলুট....সিলুট্” | “সিলুট' হুকুম দিলে ডান হাতের তালু এবং 
অঙ্কুলিগুলি টান রাখিয়া হাতটি সোজাভাবে দেহের সমকোণে কাধ বরাবর 
উঠাও। পরে কনুই হইতে হাত ভাঙ্গিয়া আস্গুলগুলি কপালের সম্মুখে লইয়া 
আইস। হাতের তালু সামনের দিকে এবং আনুলগুলি জোড়া! থাকিবে । কনিষ্ঠ 

আঙ্গুল, কবজি এবং কম্ুই এক সরলরেখায় থাকিবে । তর্জনী ডান জ্বর মাঝা- 

মাঝি এবং জর হইতে ১” ইঞ্চি উপরে কপাল ছুইয়া থাকিবে । দৃষ্টি সোজা 

সামনের দিকে হইবে এবং চোখের দৃষ্টি সামনে স্থির থাকিবে । বাম হাত 
হালকা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় টান হইয়া দেহের সহিত লাগিয়া থাকিবে । ছুই সেকেগ 
(মনে মনে এক-ছুই গণনা কর! পর্যন্ত ) ডান হাত এই অবস্থায় থাকিবে এবং পরে 

চকিতে ডান হাত সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথে নামাইয়৷ আনিয়া “সাবধান” অবস্থায় 
দাড়াইবে | ( যথা" +591069-01)-0709-0৮/০-00%71) ) | অবশ্ঠা 0910979] 9৪109 

বা রাষ্ট্রীয় 9৪19৮০-এর সময় যতক্ষণ ব্যাও্ড বাজিবে ততক্ষণ ডান হাত “সিলুট 
অবশ্থায় থাকিবে । 

“গিনতি সে সিলুটাএর সময় হুকুম দেওয়া হয়-_“গিন্তিসে সামনে সিল 

এক্'_এই হুকুমে ডান হাত দেহের সমকোণে টান অবস্থায় উঠাও। “দো'-এই 

হুকুমে আন্গুলগুলি ডান ভ্রর উপর কপালে ঠেকাও। “তিন-এই হুকুমে হাত 
সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথে দেহের পাশে চকিতে নামাইয়া আন ও হালকা ভাবে 
ুষ্টিবন্ধ কর । 'ডাইনে/বীয়ে সিলুটের' সময় ঘাড় ও কীধ সম্পূর্ণ ভাবে ডাইনে/বামে 
ফিরাইবে । 

চলিবার সময় মাথায় টুপি ন! থাকিলে বা দল বীধিয়! যাইবার সময় ঘাড় 
ও চোখ ডাইন/বাম দিকে ফিরাইয়াও “সিলুট” করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
দূল বীধিয়া যাইবার সময় কেবলমাত্র দলপতি হাত তুলিয়া “সিলুট” করিবে । 
বাকি সকলে খ্বাড় ডাইনে/বামে ফিরাইয়! “সিলুট' করিবে, ইহার জন্ত দলপতি 
ডাইনে/বায়ে দেখ, হুকুম দিবেন। অধিকারিক ডান দিকে থাকিলে হুকুম 

হইবে “ডাইনে দেখ, আর বামে থাকিলে হুকুম হইবে বায়ে দেখঃ। 
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দলটি আধিকারিক হইতে তিন কদম দুরে থাকিলে এই “সিলুট' শুরু হইবে 
এবং আধিকারিককে ছাড়াইয়া তিন কদম যাওয়া অবধি এই “সিলুট” হুকুম বিদ্যমান 
থাকিবে । পরে দলপতি হুকুম দিবেন “সামনে দেখ+ | সঙ্গে সঙ্গে সকলে 
চকিতে ঘাড় ও চোখ সোজা করিয়া লইবে এবং দলপতি হাত নামাইয়া লইবেন । 

ড্রিলের সময় মার্চ করিতে করিতে স্কোয়াডকে দলবদ্ধভাবে “সিলুট' করান 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এই অবস্থায় 'সামনে সিলুট্....সিলুটা- হুকুম দেওয়া হয় যখন 

দলটির ডান পা মাটিতে পড়িতেছে। এই হুকুম পাইবার পর বাম প| মাটিতে পড়িলে 
ডান পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালির সহিত মিলাইয়া “সাবধান, অবস্থায় 
আসিয়া সিলুট কর। ছুই সেকেও পরে পূর্ব পদ্ধতিতে হাত নামাও, 
পিছে মুড়, বাম কদম প্রথমে ফেলিয়া মার্চ করিয়া চলিয়া যাও ( সামনে 

সিলুট্.... সিলুট--0০9-৮%০-0৪0৪৬- +01 -০:2০-৮০-0০ ৭0-108090- 08 

010- -0106-6৮70-709058 00100. 10270) )। 

' 981060 করিয়া কোন কাগজ-পত্র দিবার সময় প্রথমে উপরোক্ত পদ্ধতিতে 

সিলুট কর, এক কদম আগাইয়া যাও, কাগজপত্র দাও, এক কদম পিছাইয়া 
আইস, আবার সিলুট কর, পিছনে মুড়, মার্চ করিয়া চলিয়! যাও । 

খালি মাথায় কেবলমাত্র “সাবধান” হইরা “সিলুট” করা চলে | বাবু হইয়া 
মাঁটতে বসা অবস্থাতেও “সাবধান হুকুম পাইলে হাত ছুইটি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় 

হাঁটু দুইটির উপর দিয়া ছুই হাত সোজা টান করিয়া! রাখিয়া সম্মান প্রদর্শন 
করা যায়৷ | 

| 505190 102211 

ড্রিল ঠা নিয়ামানুবন্তিতা এবং একাত্মবোধের বনিয়াদ। নিয়ে কি 

প্রকারে স্কোয়াড ড্রিল শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি দেখান হইল। 

ঢ০7200708 এ বা স্কোয়াড তৈয়ারির পদ্ধতি 

(ক) একটি স্কোয়াডের জন্ ছকুম-“ডাইনে দর্শক? (8১81,6 0097092) | এই 

হুকুমে 'ডাইনে দর্শক" সাবধান হইবে | চ99 থাকিলে 'কীধে...শস ত(র) করিবে 

এবং মার্চ করিয়া গিয়া কম্যাগডারের ছই কদম সামনে মুখোমুখি দাড়াইবে, 

'বা্ু...শস্ত(র) করিবে এবং “বি....্রাম্চ অবস্থায় দীড়াইবে ৷ 81৩ না থাকিলে 

সাবধান হইবে, মার্চ করিয়! গিয়া কম্যাগ্ডায়ের ছুই কদম সামনে তাহার 

মুখোমুখি দাঁড়াইবে এবং “বিশ্রাম” অবস্থা প্ররিগ্রহ করিবে। 
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(খ) (?) একটির বেণী স্কোয়াড থাকিলে হুকুম হইবে-ডাইনে দর্শক” 
ইহাতে দর্শকগণ সাবধান হইবে । 18116 থাকিলে 'াধে...শস.ত(র) করিবে 

এবং পূর্ববণিত পদ্ধতিতে সকলে গিয়া কম্যাগ্ডারের সামনে লাইন বাঁধিয়া 
দাড়াইবে। 

(৮) দর্শক ডাইনে""সাজ হুকুমে দর্শকেরা ডাইনে সাজ. করিবে । 

(21) দর্শক বাহার কা তরফ....মুড় এই হুকুমে এক নম্বর দর্শক ডাইনে 

মুড় করিবে এবং বাকী সকলে বীয়ে মুড় করিবে। 

(8৮) দর্শক নিকট কলম তেজ ...চল্-_এই হুকুমে এক নম্বর দর্শক খাড়া 

থাকিবে এবং অন্ত দর্শকেরা তেজ, চল্? করিবে এবং ছুই নম্বর দর্শক সাত কদম 

গিয়া, তিন নম্বর চৌদ্দ কদম গিয়া, চার নম্বর একুশ কদম গিয়া ইত্যাদি (সাত 

সাত কদম বেশী ) থামিবে এবং পিছে মুড করিবে । 

(%) দর্শক হিলো....মত,_এই হুকুমে [75 থাকিলে 'বাজু....লশত( র) 

করিবে, পরে “বিশ্রাম' অবস্থা পরিগ্রহ করিবে, আর অস্ত না থাকিলে সরাসরি 

“বিশ্রাম অবস্থায় আসিবে । 

এইবার স্কোয়াড তৈয়ারী করিবার জন্ত হুকুম হইবে--'স্কোয়াড তেজ.....চল্?। 
এই হুকুমে দর্শকেরা “সাবধান' অবস্থা পরিগ্রহ করিবে এবং ৪19 থাকিলে কাধে 
....সশ ভর) করিবে। একই সঙ্গে স্কোয়াড বা স্কোয়াডগুলির অন্তান্ত শিক্ষার্থীর! 
'সাবধান' হইবে, প্রয়োজন হইলে “কীধে....সশ.তর) করিবে এবং মার্চ করিয়া গিয়া 

দর্শকের বাম পার্শে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দীড়াইবে এবং 'সাজজা” করিবে। পরে 

দর্শকের সহিত একসঙ্গে স্কোয়াড বা স্কৌয়াডগুলি 'বাভু...সশতর) করিবে (489: 
থাকিলে ) এবং এক সঙ্গে “বিশ্রাম' অবস্থা পরিগ্রহ করিবে । 

উপরোক্ত পদ্ধতিতে স্কোয়াড তৈয়ারী সম্পন্ন হইল। 
স্কোয়াড তৈরারীর পর 'ডাইনে...সাজ, হুকুম দিলে ডাইনের দর্শক বা 

দর্শকগণ সাবধান হইবে, ডাইনে মুড়িবে, 8129 থাকিলে 91029 করিবে এবং 

ছয় কদম আগাইয়৷ "পিছে মুড়” করিয়া শ্রেশীগুলিকে পুর্বব্ণিত পদ্ধতিতে 
সজ্জিত করিবে। এই সময় 8189 থাকিলে সকলে বাম হাত কীধ বরাবর 
ুষ্টিবন্ধ অবস্থা সৌজা রাখিবে এবং 779 না থাকিলে ডান হাত কীধ বরাবর 
মুষটিবন্ধ অবস্থায় সোজ! রাখিবে (পূর্বে বিশদ বিবরণ দেওয় হইয়াছে )। সকলের 
মাথা এবং চোখ ডাঁদ দিকে থাকিবে। শ্রেণী তিনটি সুসজ্জিত হইবার পর 
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ডাইনের দর্শক পূর্ববণিত পদ্ধতিতে *দামনে দেখ হুকুম দিয়া স্কোয়াডের ডান 
পাশে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে। 

দিলারা 

১৮১১৮১৮১১৯৮ ১৫ 
ডাহিনা দর্শক রিয়া 

১ স্কোয়াডের সম্মুখ 

স্কোয়াডের গঠন 

স্কোয়াডের ডাইন! দর্শকের মুখ মনে রাখিলে স্কোয়াডের ডান, বাম, সম্মুখ 

ও পিছন বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না। 
স্কোয়াডকে সামনের দিকে ফিরাইবার জন্য (খন ডাইনা দর্শক সামনের 

শ্রেণীর ডান দিকে থাকিবে ) হুকুমের সাবধানস্থচক অংশ হুইবে- স্কোয়াড 

আগে বাড়েঙ্গে । যথা__-স্কোয়াড পণ্চাদ্দিকে মুখ করিয়া থাকাকালীন তাহার 
মুখ সামনে ফিরাইতে হুকুম হইবে-স্কোয়াড আগে বাড়েঙ্কে পি-"""ছে মুড়,। 

স্বৌয়াডকে স্কোয়াডের পিছনের দিকে ফিরাইতে হুকুমের সাঁবধানস্চক অংশ 

হইবে--“স্কোয়াড পি."ছে....লৌটেঙ্গে” | যথা -স্কোয়াড তাহার সামনের দিকে 
মুখ করিয়৷ থাকাকালীন তাহার মুখ পিছনের দিকে ফিরাইতে হুকুম হইবে-_ 
“স্কোয়াড পিছে লোৌটেঙগে-__পি""'ছে মুড়ঃ | 

মনে রাখিবে ষে, স্কোয়াডকে ডাইনে/বায়ে মুড় করাইলে স্কোয়াডটি লাইন 

হইতে তিনটি ফাইলে পরিণত হইবে। “স্কোয়াড তিন-ও-তিন ডাইনে 

চলেলে....ডাইনে মুড়, এই হুকুমে স্কোয়াডটি ডাইনে মুড়, করিবে অর্থাৎ 
সকলের মুখ স্কোয়াডের ডান দিকে থাকিবে । আবার “তিন-ও-তিন বায়ে 
চলেঙে....বায়ে মুড়+ এই হুকুমে সকলের মুখ স্কোয়াডের বাম পার্খে যাইবে 
কিন্তু স্কোয়াড খন পিছন দিকে মুখ করিয়৷ থাকে তখন স্কোয়াডের মুখ 

স্কোয়াডের ডান পার্থ বা বাম পার্খে লইতে হুকুম হইবে--বথাক্রমে “স্কোয়াড 
তিন-ও-তিন ডাইনে চলেজে....বায়ে মুড়, এবং “স্কোয়াড তিন-৪-তিন বায়ে 

চলেজে-_ডাইনে মুড়ঃ। স্কোয়াড খন ফাইলে স্কোয়াডের ডান দিকে মুখ 
কন্দিয়া। আছে তখন তাহাদের “পিছে মুড়, করাইতে হুকুম হইবে---'স্কোয়াড তিন- 
-তিন বায়ে চলেজে....পি-”ছে মুড়৬ আবার স্কোয়াড. যখন ফাইলে স্কোয়াডের 

স্কেয়াডেরডান ৯৯৯ ১ ৯৯ ৯1১কদম দ্ধোয়াডের বাম 

৬ কদম 
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বাম দিকে মুখ করিয়। আছে তখন তাহাদের “পিছে মুড়ত করাইতে হুকুম 
হইবে-”স্কোয়াড় তিন-ও-তিন ডাইনে চলেঙ্গে....পি....ছে মুড়,। 

লাইন বা কলম সোজ। রাখিবার জঙ্য কম্যাগ্ডার সর্বদা বলিয়া দিবেন যে 
কাহাকে খুঁটি ধরিয়া লাইন সোজ! রাখা হইবে । সামনের লাইনের লোকদের 
কলমে মার্চ করিবার সময় এই খু'টি কর! হয় এবং লাইনে মার্চের সময় ডাইন৷ 
দর্শকের দিক হইতে লাইন সোজ! রাখিতে বলা হয় । যথা, স্কোয়াড সামনের 
দিকে মুখ করিয়। থাকার সময় হুকুম হইবে “স্কোয়াড তিন-ও-তিন বীয়ে চলেলে.... 

ডাইনে মুড়-_বায়ে সে তেজ. চল্ বাঁ স্কোয়াড তিন-ও-তিন বীয়ে চলেলে-_বীয়ে মুড়, 
ডাইনে সে তেজ. চল্।, কিন্তু স্কোয়াড পিছন দিকে মুখ করিয়া থাকার সমর 
উপরোক্ত কাজ দুইটি করাইতে হুকুম হইবে-_-স্কোয়াড তিন-ও-তিন ডাইনে 

চলে্ে....বীয়ে মুড়....বীয়ে সে তেজ, চল্” এবং স্কোয়াড় তিন-৪-তিন 'বীয়ে 

চলেছে _ডাইনে মুড়-ডাইনে সে তেজ চল্। 

স্কৌয়াডকে কি ভাবে “ডাইনে ঘুম্” বায়ে ঘুম” করাইতে হয় তাহা পূর্বেই 
বণিত হইয়াছে। স্কোয়াডকে যে দিকে ঘুরাইতে হইবে সেই দিকের লৌককে 
খু'টি করিয়া “ঘুম' করান হয়। 

স্কোয়াডকে “ডাইনে/বায়ে দিশা! বদল করান” “বায়ে থাম্ কর্ স্কোয়াড বানা», 
“সিলুট” প্রভৃতি সর্বপ্রকার. কাজই করান যাইতে পারে] 

কলমে মার্চ করিবার সময় “ডাইনে/বায়ে থাম্ কর্ স্কোয়াড বানা, এই হুকুম 
পাইলে প্রথম তিন জনের লাইন তাহার ডান/বাম দিকের শিক্ষার্থীর দিকে তিন 
কদম আগাইয়া গিয়া থামিবে এবং কলমের বাকী লোকেরা “আধা ডাইনে/আধা 
বায়ে মুড়, করিবে' এবং মার্চ করিয়া গিয়া পূর্বোক্ত শিক্ষার্থীর ডান/বাম পার্খে 
তিনটি শ্রেণীবিন্তাস করিবে এবং আপনা আপনি বীয়ে/ডাইনে সাজ. করিয়া 
দাড়াইবে। ৃ 

যদি ভুকুম হয় 'বীয়ে/ডাইনে স্কোয়াড বানা” __তাহা৷ হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে. 
সকল কাজ করিতে-হইবে। গুধু ইহাতে তিনটি শ্রেণী বিস্তাসের পর স্কোয়াডের 
লোকেরা ন! থামিয়া গিয়া কদম্তাল করিবে এবং পরে “আগে বাড” হুকুম 
পাইলে স্কোয়াডটি কলম অবস্থায় যে দিকে যাইতেছিল সেই দিকেই শ্রেণীবন্ষভাবে 
অগ্রসর হইতে থাকিবে । 

:. স্কোয়াড-কম্যাগ্ডার ষদি পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উপদেশ কয়টি মনে রাখেন, তাহা 
হইলে তাহার স্কোয়াড পরিচালন! করিতে কোন অসুবিধা হইবে নাঁ_ 
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(১) 'থাম্, হুকুম দিবে বাম পা মাটিতে পড়ার সময়, 
(২) “পিছে মুড়, হুকুম দিবে বাম পা মাটিতে পড়ার সময়, 

(৩) “ডাইনে মুড» “আধ! ডাইনে মুড়* “ডাইনে থাম্ কর্ স্কোয়াড বানা 
ইত্যাদি হুকুমের কার্ষকরী অংশ বলিবে ডান পা মাটিতে পড়ার 
সময়। 

(৪) 'বীয়ে মুড় ৮ আধা বায়ে মুড় ও, বায়ে থাম্ কর্ স্কোয়াড বানা” ইত্যাদি 
হুকুমের কার্যকরী অংশ বলিবে বাম পা মাটিতে পড়ার সময় । 

(৫) “আগে বাড়+ হুকুম হইবে বাম পা মাটিতে পড়ার সময়। 

এত 11 
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€ আরাম্-”সে ) 
সাবধান্ (466506100) 2 7189 হাতে সাবধান হইতে হইলে দাড়াইবার 

পদ্ধতি হুইবে, রাইফেল ছাঁড়। সাবধান হওয়ার মতই) কেবলমাত্র পার্থক্য 

এই যে, রাইফেলটি শিক্ষার্থীর ডান পাশে ঠ৮ 019৪-এর উপর জমির 
সমকোণে দাড় করান অবস্থায় থাকিবে, ডান হাতে রাইফেলটির 0০748 ০: 
791%0০9-এ পিছন দিক হইতে বুড়ো আঙ্গুল ও অন্ত আঙ্গুলগুলির দ্বারা ধরা 

থাকিবে এবং আঙ্গলগুলি সোজা! অবস্থায় থাকিবে । রাইফেল দেহের সহিত 
এমন ভাবে লাগান থাকিবে ষে, নলমুখ বগংলর সরাসরি নীচে আসিয়া পড়ে । 

রাইফেলে সঙ্গিন চড়ান থাকিলে সঙ্গিনটি' ডান কীধের সামনের দিক ছুইয়। 
সৌঁজ! উপরে উঠিবে। রাইফেলের $০০ ও ডানৎবুটের ৮০০ এক লাইনে থাকিবে । 

বি-”শ্রাম্ (36০0৫ ৪৮ 78৪০) £ এই হুকুমে পূর্বশিক্ষা অনুযায়ী বাম পায়ের 

গোড়ালি ১২" ইঞ্চি পাশে লইয়া! যাইবে. এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটির নল সোজা 
সামনের দিকে ঠেলিয়! দিবে যাহাতে রাইফেলটি 1০৮৮এর ঠ০৪-এর উপর ভর 

দিয় থাকে । বাম হাত সোজা টান ভাবে বাম পাশে লাগিয়! থাকিবে এবং হাত 
অর্ধ মুষ্টিবন্ধ অবস্থায় প্যান্টের সেলাই-এর লাইনের ঠিক পিছনে থাকিবে । 

আরাম্ সে (565: 15৪5) £ “আরাম্ সে" হুকুম পাইলে ডান হাতের 
আহ্কুলগুলি ব্যারেলের উপর হড়কাইয়! ০৫৮০: 7৪০৫-এর পিছনে লইয়া. বাইবে 
এবং দেহ আলগা করিয়া দিবে। এই অবস্থায় এদিক-ওদিক তাকাঁন.বাইতে 
পারে, কিন্তু পা নড়ান বাইবে না। 

2] 
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স্কোয়াড" বলিয়। সম্বোধন করিলে সরাসরি “বিশ্রাম' অবস্থায় আসিবে এবং 

'সাবধান' হুকুমে রাইফেলের নল পিছনে টানিয়া আনিয়া “সাবধান” অবস্থা পরিগ্রাহ 
করিবে। 

[বিঃ ড্রেঃ রাইফেল ইউনিটে “স্কোয়াড বলিলে আপনা হইতে সাবধান 

অবস্থা পরিগ্রহ করা হয়। ] 

রাইফেল সমতল.“শস্ত (রি) করিয়! প্যারেডে ধড়াইবার পদ্ধতি 
05008 010 757505 ৮7118 11615 9190৮ 2120 

স্কোয়াড ড্রিলের পদ্ধতিতে প্যারেডের শ্রেণীবিষ্ঠাস করা হইবে ইহাতে 
কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এই হইবে যে, সাবধানে আসার পর রাইফেল কীধে-**শসত(র) 

না করিয়া রাইফেলটিকে সমতল....শম্ত(র) অবস্থায় রাখিবে। রাইফেল সমতল 

»*শস্ত(র) করিতে সাধবাঁন অবস্থায় রাইফেল যে ভাবে ছিল সেই ভাবে রাখিয়া 

পিছন দিক হইতে 70177 0£ 1818008 আঙ্গুলে চাঁপিয়া ধরিয়া রাইফেল 

সোজ! ভাবে একটু উপরে তুলিয়া ধরিবে-_ষাহাতে 7৪৮৮ 71869 জমি হইতে 

ইঞ্চি ছু'য়েক উপরে উঠা অবস্থায় থাকে । মার্চ করিতে হইলে এই অবস্থায় 
মার্চ করিবে। রাইফেল দেহের ডানদিকে প্লার্টিয়া থাকিবে একেবারেই যেন 
না নড়ে। মার্চের সময় বাম হাত দোলাইবে | 

হবস্থানে পৌছাইলে আপনা হইতে রাইফেলের 5৮৮ 0189 জমির উপর 
নামাইবে। 

বান্ধু-..শস্ত(র) অবস্থায় ভাহিনে সাজ, 
[0:5585108 9 07৫57 

[ অন্তর ছাড়া ড্রিল পদ্ধতি দেখ । ] 

এই হুকুমে সঙ্জিত হইবার পদ্ধতি পূর্ববৎ। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, 
'ডাইনে--সাজ; করিবার দময় অর্থাৎ ডান দিকে মাথা ঘুরাইবার সময় বাম হাত 
ুষ্টিবন্ধ অবস্থায় বাম পাশে কাধ বরাবর দেহের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করিয়া 
থাকে। “সামনে দেখ 'ছুকুমে মাখা সামনে ফিরিবে এবং বাম হাত চকিতে 
নামীইয়! দেহের সহিত সোজ।! ভাবে লাগাইয়! রাখিবে। 



[09110], 818 

বাড়ু-শস্ত(র) হইতে বগ.ল্...শসত(র) এবং বগ.ল্.শস তর) 
হইতে বাজু-..-শস তর) করার পদ্ধতি 

915010৩717০] 02057 5700 ৬7০৩ 55755 

বগল্.***শন্ত(র)' হুকুম দিবার পূর্বে শিক্ষার্থীকে সাবধান অবস্থায় আনয়ন 
করিবে ) পরে হুকুম দিবে-_“বগল্****শস্ত(র)? | প্রথমে “গিনতি কা সাত বগল্-.." 
শস্ত(র) করাইবে এবং “এরকৃ' হুকুম পাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী রাইফেলটির 
0০106 ০ 08181009-এর পিছন*দিকে আঙ্গুল দ্বারা জোরে চাপিয়া ধরিয়া সোজা 

ভাবে উপর দিকে ছুড়িয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত দিয়া রাইফেলটির 0০196 
9£ 1)819099 সামনের দিক হইতে চাপিয়! ধরিবে। একই সময় ডান হাতের 

তালু রাইফেলের উপর 8০: £%:0-এর পাশে এমনভাবে চাপিয়া ধরিবে__ 
যাহাতে রাইফেলটি দেহের সহিত খাড়াভাবে টিয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা 

টিগার গার্ডের ভিতর ঢুকাইরা দিবে এবং. তর্জনী 07999: £0৪:৭-এর 

বাইরের দিকে থাঁকিবে। বাম বাহু এই অবস্থায় বুকের উপর আড়াআড়ি 

ভাবে লাগিয়া থাকিবে । 

“দুই' হুকুম পাইলে বাম হাত সরাসরি নামাইয়া দেহের বাম পাশে লইয়া 
যাইবে এবং সাবধান অবস্থায় হাত যেরূপ থাকে সেইভাবে রাখিবে। বগল." 

শন্ত(র) হইতে বাজু-*শন্ত(র) করিতে “এক্* হুকুমে ডান হাতের মধ্যমা 
00560672850 হইতে বাহির করিয়া লইয়া রাইফেলটিকে হড়কাইয়া 

নীচে যাইতে দিবে এবং ডান হাতের আহন্ুলগুলি 0০1726 0£198191009-এর 

পিছন বরাবর আসিলে সেখানে চাপিয়া ধরিবে এবং রাইফেলের সম্মুখে 
দিকের পতন রোধ করিতে বাম হাতটি দেহের আড়াআড়ি ভাবে আনিয়া 
21092219-এর কাছে ধরিবে। “ছুই হুকুমে 09৮ মাটিতে ঠেকাইবে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে বাম হাত দেহের বাম পাশে লইয়া যাইবে । “গিন্তি'রন্সহিত বগল্.*** 

শস্তর) ও বাজু”"*শস্ত(র) *“করাইবার পর 0510 ঠ1006-এ ইহা অভ্যাস 

করাইবে। 

রাইফেলে সঙ্গি চড়াইবার ও খুলিবার পদ্ধতি 
355০7051750 2706 তি 

“সাধবান' অবস্থা হইতে সঙ্গিন চড়াইবার হুকুম দেওয়া হয়। হ্ৃকুমটিকে ছুই 
ভাগে ভাগ করা হয়। যথা 
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(১) “স্কোয়াড সঙ্গিন লাগায় গা', ( সতর্কতাহ্ছচক অংশ )--লাগা (প্রথম 

ভাগ ) সঙ্গিন। 

হুকুমের সতর্কতান্চক অংশ বলার পর, যে মুহূর্তে “লাগা” বলা হইবে, 
শিক্ষার্থীর! সেই মুহূর্তে বিশ্রাম অবস্থায় রাইফেল যেরূপ সামনের দিকে ঠেলা 
অবস্থায় থাকে সেইরূপ ঠেলিয় দিবে, সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত দিয়। সঙ্গিনের হাতল 
নীচের দিক হইতে চাঁপিয়। ধরিবে ও সঙ্গিনের খাপের নীচের দিক বেয়নেট ফ্রক 

সহ মুচডাইয়া পিঠের দিকে তুলিয়া দিবে এবং বাম হাত নীচের দিকে সোজা 
করিয়া ফেলিবে। ইহাতে সঙ্গিনটি খাপ হইতে খুলিয়া আসিবে । 

(২) 'সঙ্গিন" _এই বলার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনটি রিং বেয়নট 1১০8৪-এর উপর 
রাখিয়া হাতলের খাঁজ বেয়নেট ৪৮৪7৭-এ রাখিয়া চাপ দিয়! সঙ্গিনটি 

বসাইয়া দিবে এবং আঙ্ুলগুলি এক সঙ্গে লাগান অবস্থায় হাতটি 
সোজাভাবে হাতলের বাম পাশে লাগাইয়া রাখিবে। 

ইহার পর “সাবধান, হুকুম পাইলে রাইফেলের নল পিছনে টানিয়! বিধিমত 
অবস্থায় গ্রহণ করিবে । 

সঙ্গিন খোলার জন্য হুকুম হইবে-_- “"সঙ্গিন উতরে গা--উতার। 

উতার' বলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা রাইফেলট ছুই হাটুর মাঝখানে আনিয়া হাটু 
ছুমড়াইয়া ইহাকে চাপিয়া ধরিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া সঙ্গিনের হাতল 

চাঁপিয়। ধরিবে এবং বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল দ্বরা 0%5০79% ৪9 টিপিয়া 

সঙ্গিনটি ৪60 হইতে খুলিয়া ফেপিবে এবং ডান হাত সঙ্গিনটিকে ৮%5০০৪% 

৪8270-এর এক ইঞ্চি উপরে তুলিয়া ফেলিবে। 
'সঙ্গিন' বলার সঙ্গেনঙ্গে ডান হাতের কব্জি ঘুরাইয়া সঙ্গিনের ফলা নীচের 

দিক করিয়া লইবে এবং বাম হাতে খাপটি ধরিয়া সঙ্গিনটি খাপের মধ্যে সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রবেশ করাইবে। এই অবস্থায় তোমার ঘাড় বাম পাশে বাকাইয়া 
রাখিবে--যাহাতে সঙ্গিনটি ঠিক মত খাপে ঢুকিয়াছে কিনা দেখিতে পার। 
ইহার পর “সাবধান” হুকুমে রাইফেলটি যথাস্থানে ধরিয়া ডান পাশে “সাবধান, 
অবস্থায় আনিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও খাড়া হইয়া দাড়াইবে। বাম হাত 
দেছের বাম পাশে স্লাটিয়া থাকিবে । | 

৮7৩৪৩০৮ 5৪ বা জেলামী দে 

. আ91 ০2199:-এর পদমর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে, সশস্ত্র সৈম্তদলকে এবং জাতীয় 

পতাকাকে রাইফেলধারী সৈনিক সম্মান জানায় [১:5990% 45 বা £সেলামী 
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দো” করিয়া । ইহা ছাড়াও রেভিলী ও £969৪৮-এর সময় গার্ডদের 'সেলামী দো, 

করিতে হয়। 

“সেলামী দো+ হুকুম বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে-_ 
(১) সেলামী..""দো 
(২) 90679] সিলুট- _সেলামী...দো 

(৩) রাষ্ট্রীয় সিলুট- সেলামী....দে। 

“সেলামী দো, হুকুম দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা বগল্...শস্ত(র) অথবা কীধে...* 

শন্ত(র)__যে-কোন অবস্থায় থাকিতে পারে । বগল্--"*শদ্ত(র) হইতে 'সেলামী 

দো” তিন ধাপে করিবে। 

(১) প্রথম ধাপ £ "সাবধান" অবস্থা হইতে রাইফেল সোজাভাবে উঁচুতে 
ছুড়িয়া দাও এবং বাম হাত দিয়! 0০10৮ ০? 0212:০৪-এ এবং ডান হাত দিয়া 

91091] 0 0০ 09৮ ধর । 

(২) দ্বিতীয় ধাপ £ রাইফেলের ৪02]] ০£ ৪ 75৮৮ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া 

রাইফেলটিকে উঠাইয়া মুখের সামনে কাত করিয়া! এমন ভাবে ধর-_যাহাতে ডান 
কন্মুইটি বেল্ট বরাবর পায় থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতটি রাইফেলের সহিত 
সোজাভাবে রাখিয়। পুরা বাহুটর দ্বারা রাইফেলের 5118-এর উপর দিয়া 
রাইফেলকে আঘাত কর। বাম হাতের আহ্কুলগুলি একসঙ্গে ধায়! থাকিবে । 

(৩) তৃতীয় ধাপঃ এবার রাইফেলটির ম্যাগাজিন সামনের দিকে ঘুরাইয়া 
রাইফেলট টানিয়। এতখানি নামাও-_যাঁহাতে' বাম হাত 70106 0 17)21900০-4 

দুচভাবে ধরিয়া থাকিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান প1 তুলিয়া বাম পায়ের 

গোড়ালির পিছনে এমনভাবে মাটিতে ঠুকিয়। বসাও-_-যাহাতে বাম পায়ের গোড়ালি 

ডান পায়ের পাতার খণজ বরাবর থাকে । এই অবস্থায় ডান হাতের বুড়ো 
আন্গুল ব্যারেলের উপর সোজাভাবে পাঁতা থাকিবে এবং রাইফেলের সম্পূর্ণ ভার 
বাম হাতের উপর থাকিবে । ডান হাত এমন ভাবে 5081] ০£ 679 ০৮৮-এর 
উপর থাকিবে, যাহাতে বুড়ো আন্ুলটি 91078]] 0? 086 109৮৮-এর বাম দিকে 

থাকে এবং রাকী আঙ্গুল জোড়া অবস্থায় ৪০38]1 0 7৪ 10৪৮৮্পীর ডান পাশে 

এবং মাটির দিকে একত্রে কোনাকুনি ভাবে থাকে । রাইফেলট দেহের ঠিক 

মাঝখানে থাকিবে । ব্যারেলট নাক হইতে ৩" ইঞ্চি, দূরে এবং চ৪৮৮ট দেহ. 
হইতে ৬" ইঞ্চি দ্বরে থাকিবে । বাম বাছু জমির সমান্তরালে থাকিবে, দৃষ্টি 

সামনে স্থির থাকিবে। 
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এই অবস্থা হইতে বগল্...শল্ত(র) করিতে প্রথম ধাপে বাম হাত দিয়া 

রাইফেল ডান পাশে লইয়া যাও এবং 6259: ৪০৪:-এর ভিতর মধ্যমা 

এবং 62886: ৪0%:৫-এর উপর দিকে তর্জনী রাখিয়া রাইফেলটি ডান হাত 

সোজ! রাখিয়৷ দেহের সহিত স্লাটিয়া রাখ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভান পাঁ-টি উঠাইয়া 
বাম পায়ের গোড়ালির পাশে ডান গোড়ালি মাটিতে ঠুকিয়া বসাও, দ্বিতীয় 

ধাপে, বাম হাত তড়িৎ গতিতে সরাইয়া দেহের বাম দিকে সোজাভাবে লইয় 
আইস ( বর্তমামে এই পদ্ধতিতে 'সেলামী দো” করা হয়| ) 

কণধে-শসত(র) হইতে দেলামী দে পদ্ধতি 

109 [7016 ব্যতিরেকে অন্য সব 021 এই পদ্ধতিতে “সেলামী দো করিত। 
ইহা তিন ধাপে করা হয়-- 

(১) প্রথম ধাপ 2 91081] 0: 61১9 107৮৮ ডান হাতে ুষ্টিবদ্ধ করিয়। ধর। 

(২) দ্বিতীয় ধাপ £ কীধ হইতে রাইফেল তুলিয়া মুখের সামনে ম্যাগাজিন 
বাম পার্থে রাখিয়া রাঁইফেলটিকে খাড়া ভাবে ধর। 85৮ 01969 বেল্টের 

লাইনে থাকিবে এবং কন্ুই দেহের সহিত সীটিয়া থাকিবে । বাম বাহু 51106 ও 
ম্যাগাজিনের উপর আঘাত করার পর স্থির ভাবে থাকিবে । বাম হাতের 

আনুলগুলি একসঙ্গে জোড়া থাকিবে । 

(৩) ভৃতীয় ধাপ 2 রাইফেলটি ঘুরাইয়া ম্যাগাজিন সামনের দিকে 
করিয়া ইহাকে এতটা নামাইয়া লও যাহাতে বাম হাত [0177 ০? 0919009-এ 

দুঢভাবে ধরিয়া এবং বাম বা বেণ্টের লাইন বরাবর জমির সমান্তরালে থাকিতে 
পারে এবং ডান হাত সোজাভাবে ৮০৮টিকে এমনভাবে ঠেলিয়া রাখিতে 
পারে যাহাতে বুড়ো আহ্গুলটি ৪0181] ০? 679 0০৮৮এর বাম পাশে এবং অন্ত 

আহ্ুলগুলি ৪709]] 01 616 190৮-এর ডান পাশে একত্রে জমির দিকে কোনাকুনি 

ভাবে রাখা যায়। ডান এবং বাম হাত দিয়া এই কাজ করার সময় ডান পা 

তুলিয়া বাম পায়ের গোড়ালির পিছনে এমন ভাবে ঠুঁকিয়া রাখ, যাহাতে ডান 
পায়ের পাতার খাঁজ বাম পায়ের গোড়ালির ঠিক পিছনে থাকে । এই অবস্থায় 
রাইফেল দেহের ঠিক মধ্যকার লাইনে থাকিবে। ব্যারেল নাক হইতে ৩” 

ইঞ্চি দুরে থাকিবে এবং 89৮ দেহ হইতে ৬" ইঞ্চি দূরে থাকিবে । অর্থাৎ 
রাইফেলের পুরা নলটি জমির উপর লম্বভাবে থাকিবে । দৃষ্টি সোজা সামনে 
থাকিবে । 
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'সেলামী দো হইতে কীধে-"-*শস্তা(র) ছুইটি ধাপে করা হয়-_ 

প্রথম ধাপ £ ডান হাতের 8008]] 0£ %6 ৮০৪৮৮ দৃঢ়ভাবে ধর এবং 

রাইফেলের নলটি ম্যাগাজিন বরাবর কাধের উপর রাখ । কাধের উপর নলটি 
বসার একটু পূর্বেই বাম হাত লরাইয়া লইয়া নলটি কাধে লাগার সঙ্গে সঙ্গে 
বাম হাতের তালু দিয়া 2০৮৮ 0199-এ আঘাত কর এবং এমন ভাবে 0৪৮টি 

ধর যে, বাম হাতের বুড়ো আগ্গুল $০9 0৫ 011৪ 100৮৮এর ১” ইঞ্চি উপর দিয়া 

এবং অন্ত চারিটি আঙ্কুল একত্রে 98৮ [018৪-এর দিক হইতে উপর দিকে 

১৪৮টি চাপিয়া ধরে। রাইফেলটি কাধে রাখিবার সময় ডান পা উঠাইয়। ডান 
পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের গোড়ালির পাশে মাটিতে ঠুকিয়া৷ বসাও। 

দ্বিতীর ধাপ £ ডাণ হাত ৪91] ০£ 07৪ 70৮ হইতে চকিতে সরাইয়। 

সোজাভাবে ডান পাশে লইয়া যাও । 

কীধে--শস্ত(র) ও লাজু-"শস্তর) 
91095 4৯77708 2100 02051 ১5 

কাধে-শস্্ত(র) ঃ সাবধান” অবস্থা হইতে কীধে--.*শস্তা'র) করা হয়। ইহা 
।তনটি ধাপে করিতে হয়। যথা-_ 

প্রথম ধাপ £ রাইফেলটি সোজা উপর দিকে ছুড়িয়া দাও এবং একই 
সময়ে বাম হাতের 7০120 0£ 08181009 এবং ডান হাতে 80811 01 609 10006 

চাপিয়া ধর । বাম বাহু বুকের উপর লাগ! অবস্থায় থাকিবে এবং ডান হাত 
দেহের সঙ্গে লাগা অবস্থায় থাকিবে । ও 

দ্বিতীয় ধাপ 2 52781] ০£ 078 700৮৮ ডান হাতে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া 

রাইফেলটি তুলিয়া লও এবং ম্যাগাজিনের লাইন বরাবর নলটি কীধের উপর রাখ । 

কাধে রাখার অব্যবহিত পূর্বে বাম হাত নল হইতে ছাড়িয়! দাও এবং রাইফেল 
কাধে রাখার সঙ্গে সঙ্গে বামহাতের তালু দিয়া 72৮৮ 01৯%৫-এর নীচে আঘাত কর 
এবং বুড়ো আঙ্গুল ৮০০ 01 609 036৮-এর ১ ইঞ্চি উপর দিয়া এবং বাকী চারটি 

আঙ্গুল 96৮ 018৮০-এর দিক হইতে উপর দিকে রাখিয়। ৮৪৮টি সজোরে 

চাপিয়৷ ধর। 
তৃতীয় ধাপ £ ডান হাত ৪08]] ০£ 69 00৮৮ হইতে চকিতে সরাইয়া 

হাতটি নিজের ডান পাশে লইয়া আইস। এই অবস্থায় বুকের ছাতি উঠান 
থাকিবে এবং দেহ সাবধান অবস্থায় থাকিবে 
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বাড়ূ.".শল্তর) তিন ধাপে করা হয়-_- 
প্রথম ধাপ £ বাম হাতের তালু ও অঙ্গুলি দিয়া 05৮৮ সাজোরে 

ধরিয়! রাখিয়! বাম হাত চকিতে টানিয়! দেহের বাম পাঁশে সোজা করিয়া ফেল 

এবং সঙ্গে. সরাইফেলের সামনের দিকের পতন রোধ করিতে ডান হাত দিয়া 
7০126 ০0£ 18181)09 চাপিয়! ধর | ডান বাহু বুকের উপর সঈাটিয়। থাকিবে । 

দ্বিতীর ধাপ £ ডান হাতে 70০01706 ০8 0818209 চাপিয়া ধরিয়া 

রাইফেলট ডান পাশে লইয়া আইস এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত উঠাইয়া 100৪৫ 
৫এর সামনে ধর। রাইফেল ডান পাশে খাড়া অবস্থায় থাকিবে এবং 
৪6 জমি হইতে ২" ইঞ্চি উপরে থাকিবে । 

ভূভীয় ধাপঃ ৪০৮টি মাটিতে ঠেকাও এবং বাম হাত চকিতে সরাইয়া 
বাম পাশে লইয়া বাও। “সাবধান্ অবস্থা পরিগ্রহ কর। 

বগল্-“শস্ত(র) অবস্থায় জিলুট্ করার পদ্ধতি 
581066 ৪ £85 51501810৩7 

রাইফেল ইউনিটগুলি এই পদ্ধতিতে “সিলুট্ করিয়া থাকে । রাইফেল 
বগল্.***শস্ত(র) 'অবস্থায় সিলুট করিবার পদ্ধতি-_বাম হাতের আঙ্গুলগুলি একত্রে 

রাখিয়া, বাম বাহু দেহের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া, হাতের তালু ভিতর 
দিকে রাখিয়া ব্যারেলের উপর রাখ । মনে মনে এক-ছ্ুই গণনা কর, বাম হাত 

সরাইয়া বাম পাশে লইয়! যাও। 

কাধে-”শস্ত(র) অবস্থায় ৪৪৫: সিলুট্ পদ্ধতি 
রাইফেল ইউনিট ছাড়া অন্ত ইউনিটগুলি এই পদ্ধতিতে সিলুট দেয়। 

ডান হাতের আঙ্গুলগুলি একসঙ্গে রাখিয়া, ডান হাতের তালু ভিতর দিকে 

রাখিয়া, ডান বাহ দেহের আড়াআড়ি রাখিয়া ৪018] ০ 1৪ ০৮৮এর 

২" ইঞ্চি নীচে ০৪৮৮-এর উপর তালুর ছারা আঘাত কর, মনে মনে এক-দুই গণনা 

কর, ডান হাত সরাইয়! ডান পাশে লইয়া! আইস। 

নিরীক্ষণ ক! লিয়ে ষাচ, শস তার) 
[০0৮ 1886০000 25570011775 /258 

ইহা নিরপত্তার" জন্য এবং নলের ভিতরের সাফাই পর্যবেক্ষণের জন্য করা 

হয়। “নিরীক্ষণ ক] লিয়ে ধাচ..*"শস্ত(র) হুকুমে করণীয় কার্যাবলী-_. 
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(১) বাজু-”*শস্ত(র) হইতে রাইফেল একটু সামনের দিকে এইভাবে 
ছুড়িয়া দাও, যাহাতে বাম হাত দিয়া 72০0106 ০£ 815009 ঠিক ভাবে 

ধরিতে পার। একই সঙ্গে রাম হাতে 0012$ ০ 0918006 ধর এবং বাম পা 

একটু পাশে ও সামনে আগাইয়া দাও । এই অবস্থায় রাইফেলের নল উপরের 
দিক হইতে ৪৫ ডিগ্রী কোণে থাকিবে এবং 7৫৮ ডান দাবনার উপর 
কোনাকুনি ভাবে থাকিবে । 

(২) (ক) ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া বাকী চারটি আঙ্গুল ০1619: 
এর উপর রাখ, 

(খ) বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ৪৪6৮ ৫6০ সামনে ঠেলিয়া দাঁও, 

(গ) 801৮ 19567 [70) তর্ডনী ও কডে ভাঁন্ুলে ধরিয়া ০11টি পিছনে 

টানিয়া লও, 

(ঘ) বুড়ো আশ্গুলটি 70660. 01106? 70108-এর সামনে এবং বাকী 

আঙ্গুলগুলি রাইফেলের ডানদিকে রাখ । 

নিরীক্ষণ (10860607) হইয়া গেলে হুকুম হইবে-_“বোণ্ট.”চালাওঃ। বোল্টটি 

তর্জনী ও বুডো আম্ুলে ধরিয়! চার পাঁচ বার আগুপিছু করিয়া 

(ক) বোল্টটি বন্ধ কর, 
(খ) নি18]] 0 076 9৮৮ ধরিয়া তর্জনী দিরা ৮196: টেপ । 

(গ) তর্জনী ছাড়া বাকী কয়টি আঙ্কল 7016 195৪7-এ রাখ এবং তর্জনী 

দিয়! ৪০2০৮ ৫9৮0) পিছনে টান । 

(ঘ) ডান হাত দিয়া 5081] ০: 006 00৮ ধর । 

এখান হইতে “বাজু-"".শস্ত(র) হুকুমে-_ * 

(১) ডান হাত দিয়া 09৮9: 70270-এর কাছে ধর, 

(২) রাইফেল লইয়া গিয়া ডান পাশে খাঁড়া ভাবে রাখ; সঙ্গে সঙ্গে 

বাম পায়ের গোড়ালি ডান পায়ের গোড়লির সঙ্গে মিলাও__এই অবস্তায় 75৮ 

জমি হইতে ২ ইঞ্চি উপরে থকিবে এবং বমি হাতের. তালু 70৪9 ০এর সামনে 

থাকিবে । 

(৩) 9৮৮ মাটিতে ঠেকাও এবং সঙ্গে সক্ষে বাম হাত সরাইয়! ডান 
পাঁশে লইয়া যাও। 
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হজ] ঠা 

যখন হুকুম দেওয়া হয়-_-তোল্.*শস্ত(র) তখন তেজ, চল্:-এ বাম পায়ে 

প্রথম কদম ফেলার সঙ্গে রাইফেলটি কাৎ করিয়া সামনে ছুড়িয়! দিয়া ডান হাতে 

[০17 ০? 1১818109-টি এমন ভাবে ধর যাহাতে রাইফেলটি জমির সমান্তরালে 

থাকে। ডান হাতটি ডান পাশে সোজা ভাবে রাখ এবং কেবলমাত্র 

বাম হাত নিয়মিত দোলাইয়! মার্চ করিয়া চল। তোল্.””"শস তর) করিয়া মার্চ 
করার সময় রাইফেল একেবারেই ছুলিবে না এবং জমির সমান্তরালে থাকিবে-_ 
একথা যেন কখনও বিম্মরণ না হয়। এইরূপে মার্চ করিয়া যাইতে “কদম্.."তাল্, 
হুকুম পাইলে ডান বানু মুড়িয়! রাইফেলটকে লম্বভাবে সামনের দিকে রাখ । এই 

অবস্থায় ডান বাহু জমির সমান্তরালে থাকিবে এবং বাম হাত দেহের সঙ্গে 

সোজাভাবে জিয়া থাকিবে । “তেজ. চল্, হুকুমে রাইফেল আবার পূর্ববৎ 
জমির সমান্তরালে আনিয়া মার্চ করিতে থাকিবে । 

তোল্...শস্ত(র) অবস্থায় ডাইনে/বায়ে পিছু মুড়, হুকুম পাইলে রাইফেলটি 
সামনের দিকে জমির সহিত লম্ঘভাবে রাখিবে (ষেমন, “কদম্*'”তাল্' অবস্থায় 
কর) এবং “মুড়+ করার পর রাইফেল জনির সমান্তরালে আনিয়া মার্চ করিয়া 

যাও। তোল্.”**শস্ত(র) অবস্থায় “বদ্ল."”*শস্ত(র) (01081089 40079) হুকুম 

দিলে হাত বদলাইবার প্রক্রিয়া এইরূপ হইবে-_ 

(১) জমির সমান্তরাল হইতে কনুই-ভাঙ্গিয়া রাইফেল জমির সহিত লম্ব 
ভাবে আন। 

(২) রাইফেলট সোজাভাবে বাম/ডান পাশে ছুড়িয়৷ দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাম/ডান হাত দিয়া 1085 ০৫ 108181009-এ ধর । 

(৩) ল্ব অবস্থা হইতে হাত সোজা করিয়া রাইফেল জমির সমান্তরালে 
লইয়া যাও। দাড়ান অবস্থায় এবং চলিতে চলিতে বদল্..*শস্ত(র) করা যায় 
রাইফেল ছুলিতেছে দেখিয়া “সস্তাল্....শস্ত(র) (৪9009 87005 ) হুকুম দিলে 

রাইফেলটি শক্ত করিয়া ধর। তো্্."..শস্ত(র) অবস্থায় মার্চ করিবার সময় 

(১) 70206 ০৫ 79190০-এ ধরা অবশ্থায় রাইফেলটিকে বাম স্কন্ধে লইয়া 
যাও এবং ম্যাগাজিন বরাবর বাম কীধের উপর ঢালু করিয়া রাখ । 
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(২) বাম হাতের তালু ৮৪৮৮ চ1%6৪-এর নীচে রাখিয়! 1১০%টি,এমন ভাবে 
ধর, যাহাতে বাম বানু জমির সমান্তরালে থাকে এবং বাম কম্ুই দেহের 

সহিত স্লাটিয়া থাকে। 

(৩) ডান হাত রাইফেল হইতে কাটিয়া চকিতে ডান পাশে লইয়া বাও। 
(৪) পরে (মার্চের সময়) ডান হাত দেলাইয়া চল। 
লট্কা-*."শম্ত(ব) হুকুম পাইলে ৪]17)0-এর চভতর দিয় হাত গলাইয়া 

রাইফেল কাধে ঝুলাইয়া লও | 

[ বিঃ ভ্রুঃ মার্চের সময় রাইফেল ইউনিট তোল্..”.শস্ত(র) করিয়! মার্চ করে 
এবং অন্য ইউনিটরা কাধে.**শস্ত(র) করিয়া মার্চ করে|] 

৮191০০10111 ও (0০০02122125 101 

ইহাতে দর্শক ডাকা, টি] ঠ) করা, ডাইনে সাঁজ করার পদ্ধতি প্রভৃতি 
স্কোয়াড ড্রিলের অনুরূপ । তবে ইহাতে কোম্পানি বা প্লেনের ঘ১০]] ০৪1] 
করান হইয়া থাকে । ইহার জন্ত কুম-_“কোম্পানি ( প্লেন) হাজরি বোল 
( 0010977য 0৪1] 129 7011) কখন কখন কোম্পানিকে সেকসন অন্ুষায়ী 

গণনা করার হুকুম দেওয়া হইয়া থাকে । ইহার জন্য হুকুম-_'কোম্পানি সেকসন 
ভর গিন্, (00220700911 ০ ৮ ৪৪6০2) | প্রেটুন ও কোম্পানিকে লইয়া 

নাঁনা ভাবে ড্রিল করান যহিতে পাঁরে। ইহার জন্য ষে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম ব্যবহার 

করা হয় তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হ ইল-_- 
(১) নম্বর-..প্লেটুন বীয়েডডাইনে ঘুম্ তেজ, চল্ 
(২) কুচ কলমই ডাইনে/বীয়ে চল্--ডাইনোবীয়ে মুড়ং 
(৩) কুচ. কলম্মে আগে বাড়/পিছে লৌট-_তর্তিব, নম্বর দো, নম্বর তিন, 

নম্বর এক গ্রেুন (40581009/1২66126 2) 0010]00 02 20065 20 

009 201105105 07091 ০ % ০ ৪, [ঘি ০, 1 018002) 

(৪) থাম্ কর্ বায়ে দিশা প্লেটুনোকে নিকট কলম্ বানা (4৮ 076 

11910, 00109 196 শত 01050 001010 01 11%60018) | 

(৫) . নম্বর....প্লেটুন আগে বাড়েগা, ডাইনে সে তে-'জ. চল্। 

(৬) নম্বর....প্লেটুন ডাইনে বন্ (০....19600 11161962020) | 

(৭) থাম্ কর্ বায়ে/ডাইনে দিশা লাইন বানা (46 609 10816 010 

1610/25106 020 1176), 
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(৮) 

(৯) 

(:০) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 

(১৬) 

400914279০০ ঘা , 0.0. 04702715 

প্লেন পর নিকট কলম বানা । বাকী তে.জ. চল্ (01999 

0010]]) 013....121260010) 28101217062 0010] 779701)) | 

ডাইনে কো প্লেটুনোক1 কলম বানা__বাকী ডাইনে মুড় তে."জ চল্-_ 
(07 076 7101716 1020 00100272002 0212600109- 26208170062 

[1216 হাতা 00100 779,201) | 

থাম্ কর্ নিকট কলম বানা (46 009 10816 00277 01088 ০0০01017017) | 

ডাইনে/বীয়ে সে কুচ কলম মে আগে বাড়/পিছে লৌট,_-তরতিব 

- নম্বর 0,3, আওর 7) কোম্পানি (4058/700/196126 27) 

00100)) 01 1008 0 016 21210119011 006 10110জ71100 

০0:00 073. 2750. 1) 0011010917198) | 

তিন-ও-তিন কলম্ মে ডাইনে চল্, 4 কোম্পানি আগে (110৩ 
০ 696 1816 17 60100018 01 6)1008, 4৯901008107 

198,011)2) | 

থাম্ কর্ বীয়ে'ডাইনে দিশা নিকট কলম্ বানা (4৮ টা 1781 

901170 1916100116 (00 01089 0011111)9) | 

ডাইনে'বায়ে বন্ (85181761916 1020) | 

প্যারেড পর্ (07) 7006) । 

4& কোম্পানি কুচ কলম মে মঞ্চ সে গুজরেগি (4 ০010179177 
ঘ/1]1 11270) 1889 21) 001177))) 01 0066) | 

আনুষ্ঠানিকভাবে কুচকাওয়াজ করার সময় সৈম্তাদলের 
দাড়াইবার পদ্ধতি 

সৈম্তদল আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের জন্য তিন প্রকার পদ্ধতিতে দীড়াইতে 

পারে- 

(১) লাইন (7410 £00046102 ), 

(২) ভিন-ও-তিন কলম্ (00101020 ০ 00608 ), 

(৩) কুচ, কলম্ ( 0010000 0£ £0066 )। 

পরপৃষ্ঠাগুলিতে চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত দাড়াইবার পদ্ধতি দেখান হইল। 
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6170 ৮618765. 

চাবি কাঠি: 

তি কোস্পানি কমযান্ডার দো তুর্ঘ বাদক 

(০) কম্পানি উপকমার €ট কমসন্ডিং অসার 

হু কোম্পানি হতিলদার মেজর (6)) 25/6 

[2 সহিহ ৫) আট 
০ প্লট কমযাগ্ডার ০ অন্য ৫.০.০ 

77 প্লেটুন হাভিলদার ৩ সুবেদার মেজর 

বু সেকসন কম্মগ্তার (৩0 জমাদার এভুনুউস্ট 

শি কঙু ষ্টার 7 কাটালিয়ন হাভিলদার 
চস প্রথম শ্রেণী (১ ভ্ জ্জর 

ঘাযযাযাযাযা] তৃতীয় শ্রেণী 

& 21800 | 61136 60131481101 

প্লেটুন- লাইনে 
টিং দর [কম 

71101112017 চ্ব----- ই 
হাত রি 
[]17]17]]]1[]01[7]0]চ৫----াি, 

ডর্টব্য- শিক্ষার্থীরা আপন আপন দেকজনে লাইনে বন্ করিবে 
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৪9-810011 00111 06 0 ছ 6014810 
প্লেটুন কুছ কলমে 

70170717017 চর 
1111] 1] 1] তথ ০+ 

[11117117111] 

॥ 21510901911 00৮01 077018655 101$118101 

প্লেটুন-তিন- ও-তিন কলমে 
5 

11717117117 

[11111711711] 

]17]111111117 ৮ 
7 
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20০017251৭৭ 11৭ ০185 

কোঙ্পানি লাইনে 

২স্ম শ্রেণী 

৩স্ম ঝ্ঞণী 



828 & 00812) পারিসণে 300 08 , 0,107 08079 

॥। 0017/১1 11 00101100121 01৭ 

কোম্পানি-তিন-ও তিন কলমে 

৪. 
রর 

চাটি রী 
ৰ িরিিচিরিডিকিিজও ১ 
[98+--৮১ 

(7 | পুর টা রা রিল. 
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॥ 87711210৭1৭ ৮11৭6 

0 ০ ০ 9 ০ 
& ১০১০০ 565 555০. ৪০০৪৪ 

পি] 0] & টা এতেও, 

রর রা 
হব 0 হব ৩কদম, 

09 2)7৮ 5 ্ 

2 



8909 &00847617রনার গগর5-83008 সাও ্ব, 0, 0. 0:8707015" 

॥8/77/51-101৭ 1৭ 0056 001-0111৭ 
বঠাটালিয়ান-নিকট কলমে 

1111111111101118011111101701001010041 0 তি 2 

টি ৭ ছু ও 
ত৩ ০: 

29 

2 

গত 

গজ 

গ 

2? 

2 

?% 

59 

চন 

পঠ 

29 

নটি 
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(38810 171012226 

কোয়ার্টার গার্ডের কাঁজ-_-মস্ত্রাগার এবং খাজাঞ্চিখান। (]1:685029 00১98) 

রক্ষা করা, নিঙ্গ এলাকার মধ্যে আগুন লাগিলে বিপদহুচক সংকেত দেওয়া 

এবং সাধারণ ভাবে নিজের এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখা ও পাহারা দেওয়া । 

কোয়ার্টার গার্ডে সাধারণতঃ ছুই জন তব. 0. 0. এবং ছয্ন জন জোয়ান থাকে । 

ঘি. ০. 0.-দের মধ্যে একজন সার্জেণ্ট বা হাভিলদার পদমর্যাদাসম্পন্ ব্যক্তি এবং 

অন্যজন নায়ক ল্যান্স নায়ক । এই হাভিলদারই গার্ডের কম্যাগার এবং 

নায়ক/ল্যান্স নায়ক ইহার উপ-কম্যাগ্ডার, বাকী ছয় জন জোয়ান সান্ত্রীর কাজ 

করে | কোয়ার্টার গার্ডের রক্ষিদলকে ১৪ ঘণ্টার জন্য রক্ষাকার্ষে নিয়োগ করা 

হয়। প্রত্যহ এই রক্ষিদলকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বদল করা হয়। বদলের সময় 

ইহ! ব্যাটালিয়ান অর্ডারে ছাপ। থাকে এবং 700৮ 07809: ও ব্যাটালিরান 

হাভিলদার মেজর সুষ্ঠভাবে গার্ড বদলের জন্ত দায়ী থাকেন। 
(ক) ব্যাটালিয়ান অর্ডারের গার্ড মাউন্টিং-এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের কিছু 

পূর্বে নূতন গাড দল লুসজ্জিত হইয়! (97987 6521760. ০০) এবং অগ্রশন্্াদি 
সাফ করিয়া গার্ড মার্টিং-এর জন্য নির্দিই এলাকায় উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা 
করিবে । 

(খ) পরে ব্যাটালিয়ান হাভিলদার মেজর বা রেজিমেণ্টাল সার্জেন্ট মেজর 

হুকুম দিবেন-_-গার্ড--"প্যারেড, পর্। গার্ড সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপ করিয়া গিয়া 

ুলা লাইন'-এ গার্ড মাউন্টিং-এর জন্য চিহ্নিত জায়গায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দীড়াইবে । 
(গ) এইবার ব্যাটালিয়ান হাভিলদার মেজর/রেজিমেণ্টাল সার্জেন্ট মেজর 

হুকুম দিবৈন । 

(১) গার্ড"সাবধান্-_গার্ড সাবধান অবস্থা পরিগ্রহ করিবে। 
(৯) গ্রার্ড--“ডাইনে-""সাজ২গার্ড কম্যাগডার ডাইনে মুড়, করিবে। মার্চ 

করিয়া পাঁচ কদম গিয়া থামিবে, পিছে মুড়, করিবে-_প্রথমে 

সম্মুখের শ্রেণীকে সজ্জিত (19৪9 ) করিবে, বীয়ে মুড়িবে, এক কদম 

লইবে, ডাইনে মুড়িবে, মধ্যের শ্রেণীকে সজ্জিত করিবে-_বীয়ে মুড়িবে, 
এক কদম লইবে-_ডাইনে মুড়িবে--পশ্চাতের শ্রেণীকে সজ্জিত 

করিবে__ডাহিনে মুড়িবে_ছই কদম লইবে-বীয়ে মুড়িবে-_সামনে 
“দেখ” ছুকুম দিবে মার্চ করিয়া! নিজের জায়গায় আগিয়! দীড়াইবে 
এবং ডাইনে মুড়িবে। 
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এবার 9.7.01./75-4, মার্চ করিয়া গিয়! 10065 01796:-এর ছুই 
কদম সামনে, সাবধান অবস্থায় ঈাড়াইবে, সিলুট করিবে এবং ₹62০% 

পেশ করিবে-_“শ্রীমান ! কোয়ার্টার গার্ড নিরীক্ষণ কে-লিয়ে তৈয়ার 
হায়”। 

1060 0109: নিজের চিহ্নিত হ্থান হইতে মার্চ করিয়া গার্ডদের 
পর্যবেক্ষণ করিতে যাইবেন এবং ঠিক তাহার পিছনে থাকিবেন 
9.]7.01./.9-01. 1 যদি এই প্যারেডে 109৮ 01809: কোন 

কারণবশতঃ অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে ৪.7.14./5,.8.. 
সরাসরি গিয়! গার্ডদের পৌঁশাঁক-পরিচ্ছদ, দাঁড়ি কামান, চুল কাটা 

ইত্যাদি প্রথমে সামনের দিক হইতে এবং পরে পিছন দিক হইতে 
পুজ্ৰানুপুজ্করূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন । 

পর্যবেক্ষণের পর 3.7.0117.5.01. এবং 1) 02806: আপন 

আপন শ্থান পরিগ্রহ করিবেন। 3.7..1./1.5.14.এর স্থান 

গার্ডদের ছয় কদম পিছনে এবং শ্রেণীর মধ্যখানে । 709৮ 01809? 

নিজের চিহ্নিত স্থানে ফিরিয়া গিয়া! গার্ডদের দিকে মুখ করিয়া 
দাড়াইবেন এবং হুকুম দিবেন-_ | 

গার্ডবিশাম্দগার্ড বিশাম অবশ্থা পরিগ্রহ করিবে । 

গার্ড""নসাবধান্*_গার্ড সাবধান অবস্থা পরিগ্রহ করিবে, 
গার্ড."নিরীক্ষণ কে-লিয়ে ধাচ-শস্তার)_- 

গার্ড বাচ.”"শস্ত(র) করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 709৮7 092০9: 

আগাইয়৷ আসিয় রাইফেলের নলমুখ হইতে-_দেখিবেন রাইফেল 
সাফ আছে কি না। 

পরে তিনি হুকুম দিবেন-_-বোণ্ট--চালা”। গার্ড আগে-পিছে বোল্ট 
চালাইবে এবং 1869: টিপিয়া ৪929৮ ০৪৫], পিছনে টানিয়া ডান 

হাত 90811 ০0 006 0০৮৮এ লইয়। যাইবে । পরে হুকুম হইবে 

'বাজু-“শস্ত(র)- 'জোয়ানেরা বাজু-"*শদ্ত(র) করিবে (ইহার পর 
8,680]%: 0:1৮ বেয়নেট, কুক্রী প্রভৃতি হাতিয়ারও পর্যবেক্ষণ 

করা হয় )। 

এইবার 7) 08809: পুনরায় নিজের চিহ্নিত স্থানে ফিরিয়! যাইবেন 
এবং গার্ডের দিকে ফিরিয়া হুকুম দিবেন-_ 
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'গার্ড.-*বিশ্রাম” গার্ড “বিশ্রাম অবস্থায় আসিবে | 

'গার্ড...সাবধান্*_গার্ড “সাবধান অবস্থায় আসিবে । 

গার্ড...নিকট্ লাইন চল্,__গার্ড নিকট লাইনে যাইবে । 

'গার্ড....কাধে শস্ত(র)-_গার্ড কাধে শস্ত(র) করিবে । 
13.].01./79.1. লাইন তোড়+-3.].1./.9.. পিছনে 

এক কদম লইবে, সিলুট করিবে এবং মার্চ করিয়া গিয়া 70967 
0£%9:-এর পিছনে ফাড়াইবে | 

ইহার পর 7). 02809: হুকুম দিবেন-_গগার্ড কম্যাগ্ার...চার্জ লেও' 
_-গার্ড কম্যাগ্ডীর.".পিছে মুড়় করিবে এবং মার্চ করিয়া গার্ডের শ্রেণীর 
মাঝ বরাবর এবং পিছনের শ্রেণী হইতে তিন কদম দুরে স্থান পরিগ্রৃহ 
করিবে । একই সময় 7৮ 0789" “বীয়ে মুড়, করিবেন, বার কদম 
আগাইয়! গিয়া থামিবেন-_-পিছে মুড় করিবেন। 

এইবার গার্ড কম্যাগ্ডার হুকুম দিবেন__গগার্ড ডাইনে সে তেজ চল্” 

গার্ড মার্চ করিবে । 100 02109: হইতে তিন কদম দুরে থাকিতে 

পুনরায় হুকুম দিবেন-_-গার্ড ডাইনে দেখ” এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও 
. 3) 0809:-কে সিলুট করিবেন। ছয় কদম সিলুট থাকার পর হুকুম 

(৭) 

(১০) 

হইবে-গার্ড সামনে দেখ” (9. ./.5.4. ০ 

সিলুট দেওয়া হয় না।) 
নৃতন' গার্ড মার্চ শুরু করিলে পুরান গার্ডের কর্তব্যরত সাস্ত্রী উচ্চৈঃন্বরে 

বলিবে “গার্ড লাইন্.*"“বন্,- পুরান গার্ড দৌড়াইয়া আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে 'কাধে-"শন্ত(র) অবস্থায় নিজের চিহ্ছিত স্থানে দণ্ডায়মান হইবে | 
নূতন গার্ড পুরান গার্ডের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলে গার্ড কম্যাগারগণ 
নিয্নলিখিতে রূপে অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন করিবেন-_ 

“নয়ি গার্ড সেলামী দো: 
পুরানি গার্ড সেলামী দো” 
নয়ি গার্ড কাধে" "শদ্ত(র) 
পুরানি গার্ড কাধে'"'শদ্ত(র), 

নিয়ি গার্ড বাজু--"*শস্ত(র) 
পুরানি গাড বান্জু-**শল্ত(র)' 

'নয়ি গার্ড.-.বিশ্রাম্ 

পুরানি গার্ড-বিশ্রাম্ঃ | 
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(১১) এইবার ছুই গার্ড কম্যাগ্ডার একই সঙ্গে এক কদম আগাইয়া আসিবেন, 

(১২) 

কাধেমশস্ত(র) করিবেন, ছুই কদম আগাইয়া যাইবেন এবং নয়ি 
গার্ড কম্যাগ্ডার বাম দিক দিয়! পিছে মুড়, করিয়া! নিজের গার্ডের 
মুখোমুখি দাড়াইবেন (একমাত্র এখানেই 759 8১০০৮ ঠা করা হয়, 

পিছে মুড়, সর্বদাই ডান দিক দিয়া করণীয় )। 
নয়ি গার্ড কম্যাগ্ডার গার্ডদের সাবধান করান এবং একে একে বলিয়া 
দেন কে প্রথম বদলী, কে দ্বিতীয় বদলী, কে তৃতীয় বদলী । পরে 

হুকুম দেন__ 

'গার্ডনপবিশ্রাম | ইহার পর তিনি হুকুম দেন--. 

“পয়লা বদলী লাইন তোড়ঃ। 
এই হুকুমে প্রথম বদলী মার্চ করিয়া নৃতন গার্ড কম্যাগ্ডারের পাশে 
আসিয়া ঠাঁড়ায় এবং একই সময় পুরাণি গার্ডের কম্যাপ্ডারও মার্চ 
করিয়৷ আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দেয়। এইবার ছুই গার্ড 

কম্যাগ্ডারই পিছে মুড় করিয়া পুরানি গার্ডের দিকে ফেরেন । 

[বিঃ জ্রেঃ যখন প্রথম বদলী লাইন তোড় করার পর কীধে-."*শস্ত(র) 
করে, তখন অন্ত সব সান্ত্রীরাও কাধে-..শদ্ত(র) করিবে । 

(১৩) 

(১৪) 

/১€) 

এইবার নয়ি গার্ড কম্যাগ্ডার হুকুম দিবেন-_-বদলী....বায়ে মুড় ৬ তেজ, 
চল্-_থাম্,। এই হুকুমের দ্বার! বদলী এবং গার্ড কম্যাগ্ডারৰয় পুরাতন 
সান্ত্রীর সামনে স্বিধামত স্থানে গিয়া ঈাড়াইবে। নূতন সান্তরী ঘুরিয়া 
গিয়া পুরাতন সান্ত্রীর বাম পাশে স্থান গ্রহণ করিবে। এখন পুরানি 

সান্ত্রী তাহার 736% এবং কর্তব্যভার নয়ি সান্ত্রীর উপর স্যন্ত করিবেন ' 
এবার পুরানি গার্ড কম্যাগ্ডার নয়ি গার্ড কম্যাপ্ডারের সম্মতিক্রমে হুকুম 

দিবেন-_পপুরানি সাস্ত্রী বদলী-...কর্__এই হুকুমে পুরানি সাস্ত্ী মার্চ 
কবিয়! গিয়া দুই গার্ড কম্যাগ্ডারের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিবে এবং পিছে 

মুড় করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নয়ি সাস্ত্রী-_“্ই কদম্ ডাইনে---চল্” করিয়া 
পুরানি সান্ত্রীর পরিত্যক্ত জায়গায় দীড়াইবে (একাধিক সান্ত্রী বদল 
করিতে হইলেও একই পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয় )। 

এই ভাবে নয়ি গার্ড কম্যাগডার পুরানি সান্ত্রীদের বদল করার পর 

হুকুম দিবেন__বদলী ডাঁইনে মুড়--তেজ. চল্ঃ। বদল করা সান্ত্রীর 
ঘুফাইলটি গার্ডদের নিকট পৌছাইয়৷ নিজ নিজ জায়গায় যাইয়া থামিবে, 



(১৬) 

(১৭) 

(১৮) 

(১৯) 

(২০) 
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প্রয়োজন হইলে পিছে মুড়, করিবে, বাজু..*শন্ত(র) করিবে এবং এক পা 
পিছনে বা সামনে আগাইয়া বাকী গার্ডদের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইবে, 
পরে বিশ্রাম অবন্থা পরিগ্রহ'করিবে। 

এইবার গার্ড কম্যাগ্ডারছয় নিয়লিখিত হুকুম দিবেন-_ 

*পুরানি গার্ড..কাধে শস্ত(র) 

নয়ি গার্ড"--কীধে শন্ত(র) 

পুরানি গার্ড..ফাইল মে বীয়ে চলেঙ্গে__বায়ে মুড়. তেজ-চল্, 
নয়ি গার্ড--সেলামী দো” 
'পুরানি গার্ড-.-ডাইনে দেখ্__সামনে দেখ্_ডাইনে/বীয়েৎথুম্ঃ 

এই ভাবে মার্চ করিয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইবে। 
নয়ি গার্ড কীধে."""শস্ত(র) করিবে এবং মার্চ করিয়া গিয়া পুরানি 

গার্ডদের পরিত্যক্ত জায়গায় দাড়াইবে-_বাজু*”**শস্তর্(র) করিবে এবং 
পরে বিশ্রাম অবস্থা পরিগ্রহ করিবে। 

এই বার নয়ি গার্ড কম্যাগ্ডার 'লাইন তোড়,, করিয়া গিয়া গার্ড এবং 
সান্ত্রীদের কর্তব্য সন্বন্ধীয় নিয়মাবলী পাঠ করিয়া শুনাইবেন। 

পুরানি গার্ড কম্যাণ্ডার গার্ডর্ুমে আসিরা নয়ি গার্ড কম্যাগ্ডারকে সব 

দায়িত্ব ও জিনিসপত্র বুঝাইয়! দিয়! উভয়েই রেজিস্টারে ( [780105 
8100. (80100 056: 29199: ) সহি করিবেন। 

এইবার নয়ি গার্ড কম্যাগডার ])0ট্য 0808:-এর আদেশ লইয়। 

গার্ডদের “বিসর্জন করিবেন । এইজন্য হুকুম হইবে- _সান্ত্রী খাড়া রছে, 
বাক বিসর"-“জন্, | 

03870 01 12075007 

1. 0.0. অধিকারের হুকুমান্থষায়ী জাতীয় শিক্ষািবাহিনী নিম্নলিখিত 
সম্মানীয় ব্যক্তিবুন্দকে 40010. ০£. 1302092৮ দিবে । এই 9080. ০: 

ঢা০7০০: দিবার পূর্বে সব সময়ই স্থানীয় ঘি. 0. 0. 012019 0010708706:-এর 

সম্মতি লইতে হইবে। সিনিয়র ডিভিসন বাহিনীগুলি কেবলমাত্র নিয্নলিখিত 
ব্যক্তিবুন্দকে 00910. ০ 70000: দিতে পারিবেন 

(১) রাষ্ট্রপতি (75798109706 ) 

(৯) প্রধান মন্ত্রী (12220)9 1711701966 ) 
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রাজ্যপাল ( 0056700 ) 

উপ-রাষ্ট্পতি (যদি তাহাকে কোন. 0. 0. অনুষ্ঠানে আচঠানিক 
ভাবে আমন্ত্রণ জানান হয় ) 
রাজ্যের লেফটেন্তাপ্ট গভর্নর 
চীফ কমিশনার 
প্রতিরক্ষা মন্ত্র 
11111018662 102 106197000 (02801890101) 

1090৮ 10928009 71170186975 ( উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রিগণ ) 

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
0. 0. 0.-:0-0. ( স্থলবাহিনী বিভাগ ) 

(01)161 ০0: 006 407) ৪5, 417 5092 

নৌ-বাহিনীর 196 07092 (558] 010৮) 

[09797 (00001087009 10 01091 (11001210 টিঞয/11001970 48 

10:09---189581/-4811 202), 

(01010000079 11] 0118708 1077019%7) িঞভয &৮ 130101997 8100 

000117, আপন আপন এলাকায় (85৪1 108) 

121 000002 002017091)01106 00107087908 (নিজ এলাকায়--. 

কেবলমাত্র 412 ভা102) 

বিশ্ববিগ্যালয়ের 00105০০৮10-এর প্রধান অতিথি । 

জুনিয়র ডিভিসনের শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত তালিকাভূক্ত সম্মানীয় ব্যক্তিগণ 
ছাড়াও-_ 

(১) বাজ্য শিক্ষামন্ত্রী 
(২) আপন আপন &76% ও ৩0১-9:69% (00101)9100617-কে 90810 

0 [7501000 দিতে পারে । 

(3090 0 0300 

রাষ্ট্রপতির জন্ত--১৫০ জন শিক্ষার্থী (8970: & 519) 
প্রধান মন্ত্রীর জন্ত--১০০ জন শিক্ষার্থী (৮) 

অন্য সকলের জন্য __৫* জন শিক্ষার্থী (৮) 
থাকিবে। | 



1077), 89? 

95191৬-এর পদ্ধতি £ রাষই্পতি, রাজ্যপাল, রাজপ্রমুখরা (নিজেদের 
এলাকায় ) রাষ্ট্রীয় 99199 পাইবাঁর অধিকারী এবং অন্ান্টট সকলে 09792] 

58109 পাইবেন | 

1. 0. 0.-তে 7870 থাকিলে 0781৭ ০৫ [0001-এর সহিতও উহ! 

থাকিবে । 09970. ছুইটি সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন শ্রেণীতে সজ্জিত 

হইবে। প্রতি শ্রেণীতে ৮ জন বা ১৬ জন শিক্ষার্থী থাকিবে । ঢুই জন শিক্ষার্থীর 

মধ্যে ২৪” ইঞ্চি করিয়া ফীক থাকিবে এবং ছুই ভাগের মধ্যে ৩ কদম ফাঁক 

থাকিবে। 
00910 0£ [7 07701-কে উচ্চতা অনুযায়ী সজ্জিত করিবে এবং সম্ভব হইলে 

যেদিক হইতে সম্মানীয় ব্যক্তি আসিবেন সেই দিকে মুখ করিয়া (3087৫ 01 

[010171-কে সজ্ভিত করিবে । সম্ভব হইলে 7৪:এ-কে তুই ভাগের মাঝামাঝি 

পিছন দিকে রাখিবে। অন্যথায় পার্বদেশেও ০৭ রাখা যাইতে পারে । 

(080 ০1 [70709:-এর মধ্য হইতে 00102791706 চার কদম সামনে থাকিবেন, 

পরের সিনিয়র অফিসার আগার অফিসার ডানদিক হইতে ২নং ফাইলের 'উন 

কদম সামনে এবং তৃতীয় অফিসার'আগ্ার অফিসার বামদিক হইতে ২নং 

ফাইলের তিন কদম সামনে থাকিবেন। 

সর্বাপেক্ষা সিনিয়র বব. 0.0. প্রথম ভাগের ডাইনে এবং দ্বিতীয় 

সিনিয়র টব. 0. 0. দ্বিতীয় ভাগের বীয়ে দর্শক থাঁকিবেন। তৃতীয় সিনিয়র 
বি. 0. 0. দ্বিতীয় ভাগের ডাইনে দর্শক হইবেন এবং সর্বাপেক্ষা জুনিয়র 

খ., 0. 0. প্রথম ভাগের বায়ে দর্শক হইবেন । 
যথোচিত 98109 দিবার পর গার্ড বাজু-*.শম্ত(র) করিবে এবং সেই অবস্থায় 

সাবধানে থাকিবে । গার্ড বাজু-...শস্ত(র) করিবার পর গার্ড কম্যাপ্ডার গিয়া সেই 

সম্মানীয় বাক্তিকে 82০৮৮ করিবেন- ক্শ্রীমান (0716এর নাম ) গার্ড নিরীক্ষণ 

কে লিয়ে হাজির হাঁয়।” তিনি গার্ড পরিদর্শন করার সময় গার্ড কম্যাপ্ডার 

তাঁহার পার্থ থাকিবেন কিন্তু গার্ড কম্যাগডার যেন এই সম্মানীয় ব্যক্তি এবং 

শ্রেণীর মধ্যে ন। আসিয়া পড়েন | 09810. ০1 ০০00৮ কখনও 170০7 

1১89, করিবে লী। পর্যবেক্ষণের পর এই সম্মানীয় ব্যক্তি 98]86108 

39৪০-এ ফিরিয়া যাইবেন এবং গার্ড কম্যাগ্ডার গার্ড অব অনারের সামনে নিজের 
জায়গায় দীড়াইবেন। পরে তিনি বিধিমত আবার সম্মান প্রদর্শন করিবেন 

(রাষ্ীয় সিলুট্/জেনারেল সিলুট্ )। ্ 
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যদি এই ম্মানীয় ব্যক্তির মহিত &.000 থাকেন তাহা হইলে তিনি বা সাহারা 
পর্যবেক্ষণকারী অফিসারের সামনে 'ধীরে...চন্" অবস্থায় মার্চ করিবেন এবং যখনই 
তিনি দাড়াইবেন--তখনই এই 41)0-রা সঙ্গে সন্গে থামিয়া পড়িবেন। 

যদি এই সম্মানীয় ব্যক্তি সামরিক বাহিনীর লোক হন, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষ। 
মিনিয়র সামরিক আধিকারিক সেখানে উপস্থিত থাকিলে তিনি এই ব্যক্তিকে 
স্বাগত জীনাইবেন এবং সরাসরি তাহাকে 40810 ০ 700087-এর কাছে লইয়া 

যাইবেন। 00820. 01 11000 পরিদর্শন শেষ হইলে তবেই উপস্থিত অন্যান 

সম্মানীয় বাক্তিদের সহিত এই সম্মানীয় অতিথিকে পরিচয় করাইয়া দিবেন। 
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যে-কোন বৃদ্ধের মুখ্য উদ্দেগ্ত হইল শত্রুকে নিজের মতে লইয়! আসা, অর্থাৎ 

তাহাদের মনোবল ধ্বংস করা। ইন্ঠার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর সৈন্যবল ধ্বংস 

করার সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের মনোঁবল এবং শক্রর দেশের কল- 

কারখানা, যানবাহন চলাচলের রাস্তা ইতাাদি ন্ট করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । 

অবশ্য প্রতিরক্ষা-ব্যবন্থার জন্য সৈশ্ঠবাহিনী দায়ী থাকেন, কিস্তু সৈশ্ঠাবাহিনী 
চেষ্টা করিলেই যে বেসামরিক নাগরিকদের উপর শক্রর আক্রমণ বন্ধ করিতে 

পারিবে একথ! ভাবিলে ভুল হইবে। আধুনিক ধুগের বিমান বাহিনী যে-কোন বাধা 

অতিক্রম করিয়া যে-কোন দেশের যে-কোন শহরে বোম] বর্ষণ করিতে সক্ষম। 

এই বোমা বর্ষণে যদি কোন দেশের নাগরিকদের মনোবল লোপ পায়, তাহা হইলে 

সেই দেশের যুদ্ধে জয়লাভ করার আশা স্থুদূর পরাহত হইবে । অবিরাম বিমান 

আক্রমণে জনসাধারণের জীবন ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হইলে যুদ্ধের উপর তাহার 

প্রভাব অবশ্তম্তাবী । কিন্তু এই প্রভাবের তীব্রতা হ্রাস করিতে হইলে বিমান 
আক্রমণ প্রন্থত কষ্ট বতদূর সম্ভব হ্রাস করার বাবস্থা করিতে হইবে । 

উদ্দেশ্য £ বেসামরিক প্রতিরক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ-_জনসাধারণের প্রাণ এবং 
ধনসম্পত্তি যতদূর সম্ভব রক্ষা করা এবং কলকারখানাগুলির উৎপাদন শক্তি 

অব্যাহত রাখা, যাহাতে বিমান আক্রমণের প্রভাব দেশের উৎপাদন শক্তি এবং 

জনবলের উপর সর্বাপেক্ষা কম হয়। বেসামরিক প্রতিরক্ষার ভার বেসামরিক 

প্রশাসন বিভাগের উপরই স্যন্ত থাকে | বেসামরিক নাগরিকরা ইহার ভিতর দিয়া 

চেষ্টা করেন সশস্ত্র বাহিনীকে উৎপাদন দ্বারা এইভাবে সাহায্য করিতে যাহাতে 

তাহারা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। বন্ধতঃ বেসামরিক প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য বেসামরিক 
নাগরিকবুন্দের ঘ্বারা বেসামরিক নাঁগরিকদের রক্ষা করা-__সৈম্তদের দ্বারা 
নহে। সর্বপ্রকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাতেই ঠিকমত পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় । 
বেসামরিক প্রতিরক্ষা জন্যও সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অতীব 
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প্রয়োজন । গত বিশ্বমহাযুদ্ধে লগ্ন প্রভৃতি শহরের অধিবাসিবুন্দকে অতিবিশ্ফোরক 

এবং অগ্নিবোমার সম্ুরখীন হইতে হইয়াছিল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুদ্ধে 
নাগরিকবুন্দকে পারমাণবিক বোমা, অন্তর্মহাদেশীয় নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপনান্ত্র প্রভৃতি 

ভয়াবহ অস্ত্রের সম্মুখীন হইতে হইবে । এই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলে 
যে-কোন দেশের নাগরিকবুন্দের বিহ্বল হইয়! পড়া খুবই স্বাভাবিক । বেসামরিক 
প্রতিরক্ষার কাজ হুইল ইহা দেখা যাহাতে দেশের সংগ্রাম করার ইচ্ছা! লোপ 
না পাঁয়। অবশ্থা প্রথম বিমান আক্রমণের পর দেশে বিশেষ বিপর্যয় দেখা যায় )' 

কিন্তু গত "বিশ্বযুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে, ইহা সহা করিয়াও দেশের লোকেরা 
সামরিক বাহিনীকে সাজ-সরঞ্রাম, গোলা-বরুদ প্রয়োজনানুষায়ী সরবরাহ করিয়া 

গিয়াছে । বেসামরিক প্রতিরক্ষা এবং 4.,,৮, এক জিনিস নহে । 40. 

এর কাজ মুখ্যত বিমান আক্রমণের পূর্বে, বিমান আক্রমণের সময় এবং বিমান 

আক্রমণের পরে সেই সব কাজ করা, যাহাতে দেশের ক্ষয়ক্ষতি সর্বাপেক্ষা কম 
হয়। অবশ্থ 4.8.7কে 0151] 1)819006 হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করাও সম্ভব 

নহে। কেননা, দেশের যুদ্ধ করার মনোবৃত্তি অক্ষ রাখিতে হইলে 4. 7.-এর 

ষ্ঠ ব্যবস্থা কর! অপরিহার্য । 4... হইল 011] [)6197196-এর অংশমাত্র-_ 

সম্পূর্ণ 01511 10916:006 নহে | 

বিমান আক্রমণের পূর্বে, বিমান আক্রমণের সময় এবং বিমান আক্রমণের 
পরে 0111 106:191)০6-এর কর্তব্য-_ 

বিমান আক্রমণের পুর্বে ঃ (ক) নিরোধক ( 0:৪৪70৪ ) কার্যাবলী-_ 
উত্বাসন ( 705200800 ), বিমান আক্রমণ সংকেত ব্যবস্থা, লুকান এবং ছস্মাবরণ 

দ্বারা শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যবস্থা, কল কারখানার স্থানাস্তরীকরণ, জন- 

সাধারণকে 02৮1] 1)919709 সন্বন্ধে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা এবং বে-সামরিক 

নাগরিকবুন্দের বে-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। 

(খ) রক্ষাপ্রদদ ( 7:০6961%ও ) কার্ধাবলী-_-বিমান-আক্রমণ আশ্রয়স্থলের 
বন্দোবস্ত করা এবং অপরিহার্য সেবা কার্ধাদির বাবস্থা রাখা । আক্রমণের সময় 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম রাখা, ফথাঁ যোগাযোগব্যবস্থা অস্ুপ্ন রাখা প্রাথমিক 

পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা, হতাহতের অপসারণ ব্যবস্থা করা, আহতদের প্রাথমিক 

চিকিৎসার, বন্দোবস্ত করা, অগ্মি-নির্বাপণের ব্যবস্থা! করা এবং যাহাতে লোকে 

অত্যধিক হত্তাহত না৷ হয় তাহা দেখা । 



তোডাা। ঘানার তোর 08৫41বা84শশ0োধ 841 

বিমান আক্রমণের পরে £ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা (বথা _খাওয়া-পরা 

এবং আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা, ভাঙ্গাচোরার সংস্কার, অপরিহার্য সেবাকার্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, 

মৃত ব্যক্তিদের সৎকার, মাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি ) করা। 

বিমান আক্রমণ 
ূ 4 £১05০15 

বর্তমানে বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে এবং বিমান আক্রমণ 
পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নিয়ে প্রদত্ত তালিকা হইতে বোঝা 
বাইকে-কত দ্রুত গতিতে বিমানব্যবস্থা উন্নতি সাধিত হইতেছে । 

শশী শশী 

প্রথম বিশুদ্ধ... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ... বর্তমান 
( ১৯১৪-১৮) ১৯৩৯-৪৫ ১৯৬২-৬৩ 

বন্বার__(ক) গতি--ঘণ্টার. (ক) গতি-_ঘণ্টায় (ক) গতি- ঘন্টায় 
৮০ মাইল ৩০০ মাইল ১২০০০ মাইল 

(খ) উপরে উঠার  (খ) উপরে উঠার  (খ) উপরে উঠার 
ক্ষমতাঁ+১৮০০ ফি. ক্ষমতা -৩৫০০০ফি, চ্মতা- ৭০০০০ ফি. 

(গ) পালা--৩০০ মা. (গ) পাল্লা--৩২০০ মা, (গ) পাল্লা--৫০০০ মা. 

(ঘ) বোম! বহনের (ঘ) বোম! বহনের (ঘ) বোমা বহনের 

ক্ষমতা-২০০০ পা. ক্ষমতা-_৮০০০ পা. ক্ষমতা-_+১৩০০ পা. 
ফাইটার-_(ক) গতি--ঘণ্টায় (ক) গতি-_৪০০ মা. (ক) গতি-_মিগ-২১ 

১৩০ মাইল ১৩৮৬ মা. 

(খ) উপরে উঠার (খ) উপরে উঠার  (খ) উপরে উঠার 
ক্ষমতা +১৫০০০ ফু. ক্কমতা--*৩২৮০ ০ ফু পাল্লা-৬০/৭০ হাজার ফু, 

(গ) পাল্লা-১০০ (গ) পাল্লা--৩৫০ (গ) পাল্লা ৭৫০ 

ল মাইল 

অক £ বর্তমানে বন্বারগুলি হইতে অতিবিস্ফোরক বোমা, অস্নি-প্রজ্জালক 

বোমা, গ্যাস বোমা এবং প্যারাস্ট বোমা বধিত হয়। ইহা ছাড়াও বিশেষ 

যন্ত্রের সাহায্যে ইহ! নিক্ষেপ করা যায়। ফাইটার বিমানে আক্রমণ ও প্রতিক্ষার 

জন্য অনেকগুলি করিয়া লাইট মেশিনগান এবং ছোট কামান বসান থাকে । 

বোম। নিক্ষেপ করার পদ্ধতি £ বর্তমান কালে সর্বপ্রকার প্রতিরক্ষা- 
ব্যবস্থাকে ব্যাহত করিয়া শত্রুর দেশে বোম! বর্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

কখনও কখনও অনেক উচু হইতে দলবন্ধভাবে অল্পক্ষণের জন্য কেন্দ্রীভূত ভাবে 
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ভারী বোমা.বর্ষণ করা হয়। কখনও কখনও ব! হান্ধা ধরনের বিমান হইতে 
শহরে এবং কল-কারখানার উপর বেনীর ভাগ অম্িবোমা এবং অন্পসংখ্যক 

অতি বিস্ফোরক বোম! বধিত হয় । দেশবাসীর মনোবল নষ্ট করিবার জন্য আবার 
কখনও কখনও বিক্ষিপ্তভাবে সারা দেশের উপর বোমারু বিমানের মৃছ আক্রমণ 

চালান হয়। নানা প্রকারে বোমা বর্ষণ করা হইয়া থাকে । তবে সাধারণ 
ভাবে আমর। বোমা-বর্ষণের পদ্ধতিকে নিয়লিখিত বিভাগে ভাগ করিতে, পারি-_ 

(১) 

(১) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

বেশী উচু হইতে বোমা বর্ষণ ( ১৫০০০ ফুটের উপর ) 

নিপ্ন হইতে বোমা বর্ষণ ( ৫০০০ ফুট অবধি ) 

ছে মারা অবস্থায় বোম] বর্ষণ এই প্রকার বোমা বর্ষণ সর্বাপেক্ষা 

সাফল্যজনক ) কিন্তু ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা খুবই বেণী। বিমান 
বিধ্বংসী কামান হইতে ইহার ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। 

960. 430100170- ইহাতে বোমারু-বিমানগুলি লাইন বীধিয়া 

$৪728$-এর উপর দিয়া উড়িয়া যায় এবং অল্পক্ষণ পরে পরে একসঙ্গে 

বোম] বর্ষণ করে । 

166৮ 2301000 ব। নকশা বন্ধিং বরিতিত বোমা বর্ষণ 

করিবার জন্য বিমানগুলি 10:0780101-এ উড়িয়া যার এবং এক বা 

একাধিক বোম৷ প্রত্যেক বিমান হইতে একই সঙ্গে বধিত হয়। উচু 

হইতে বোমাবর্ষণের সমর সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয়। 
যখন 7217৮ এবং জমি হইতে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা স্ুদূঢ় থাকে 
তখন এই পদ্ধতিতে ঘোমা বধিত হয় । 

প্রতিরক্ষা 

প্রতিরক্ষ। ছুই প্রকারের সক্রিয় এবং নিষ্ফ্রিয়। সক্রিয় প্রতিরক্ষায় পাওয়া 
যায়"-- 

(১) শত্রুর বিমানবন্দরে বোমার সাহায্যে শক্র-বিমান ধ্বংস করা৷ 

(৯) 3৪৪: বিমান দ্বারা শক্রর বোমারু বিমান-বাহিনীকে বাধাদান করা। 

(৩) বেলুনের দ্বারা বাধা স্থষ্টি করা। 

(৪) বিমান বিধ্বংসী কামান ব্যবহার করা। 

(৫) অস্তব হইলে হাঁকা অস্ত্র বারা শক্র-বিমান ধবংস করা, থা__7/100, 
ও ইত্যাদি। 
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(৬) ৯%701) 16108 বা সন্ধানী আকের ব্যবহার । 

(৭) অন্ত কোন ব্যবস্থার দ্বারা শক্রকি ধ্বংস। 
নিজ প্রতিরক্ষা £ "শক্রর উদ্দেন্ঠ করাই” এই নিষ্িয় প্রতিরক্ষার 

মূলমন্ত্র এবং ইহাই 71] 106167০৪-এর জল কার্য। 

বিমান আত্রমণের সতর্কসূচক জংকেত 
4১৮ চ550 দি তা ওতো 

'শক্র-বিমান আসিতেছে" এই সতর্কতাক্ষ সংকেত আক্রমণের ৭/৫মিনিট 
পূর্বে পাইলেই জনগণের বিমান আক্রমণের আগশ্থলে পৌছিবার পক্ষে যথেষ্ঠ ) 
কিস্ত কোন কোন সময় আরও পূর্ব হইতে এইদংকেত ন! পাইলে ধনসম্পস্তি, 
কল-কারখানা, যান-বাহন চলাচল-ব্যবস্থা রক্ষা! ঝ সম্ভব হয় না। . 

শক্ত ফিরিয়া গিয়াছে'_-এই সংকেতও ঠি ভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা 
বিশেষ প্রয়োজন । এই সংকেত দিবার জন্য ১৭ন্ট! ব্যাপী আকাশে পর্যবেক্ষণ 

ব্যবস্থা রাখা অতীব প্রয়োজন । যে মূহুর্তে শক্র-বিম [%7296৮এর দিকে অগ্রসর 

হইতেছে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিপদক্চক সংচ্ত স্থাপন কর! হয় ৷ প্রথম 

বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এই কার্য করান হইত শিক্ষি লোকের দ্বারা। তাহার! 

শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া আকাশে শক্রবিমাঁনেরমন্তুসন্ধান করিতেন । যে-দল 
এই কার্য করিতেন তাহাদের বললা হইত (2০৪10 0৮্র%৪ 0০:9৪ | কিন্ত অনেক 
সময় মেঘের আড়ালের অনেক উপর দিয়! শত্রবিম্ম সাহাঁদের পর্যবেক্ষণকে 

ফাকি দিয়া কোন শহরের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম ইত | 

ইহা ছাড়া সামরিক বাহিনী€ সীমান্ত প্রদেশের এ্ত্যক জায়গায় আকাশের 

প্রতি লক্ষ্য রাখে, যাহাতে জাতীয় আকাশে কেন শক্রবিমান অনুমতি 
ব্যতিরেকে প্রবেশ করিতে না পরে। আমাদের স্মাস্ত প্রদেশ খুব প্রশস্ত, 

এবং এই সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা হইতে সংগীত তথ্য পাঠান হয় 

কয়েকটি কেন্দ্রে, যেখান হইতে আমর! সংবাদ পাই-__কান্ দিক হইতে শ্র- 

বিমানের আক্রমণ আসিতেছে । এই তথ্য সংগ্রহ এবং তা কেন্দ্রে পাঠানকে 

চক] ৪5058 95565508 বলা হয় এবং কেব হইতে শহরগুলিতে 

এই আক্রমণের সংবাদ পাঠানর ব্যবস্থাকে বলা হয় নখে] ড/57008 

5557 | 
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রা 

চ50: শবের উৎপত্তি হয় ঢু) 10০69061106 00. 151051708 শব্দ 

হইতে । যেমন-_ 
1909? 79010 138, 

10669061হশিবের 1) 

4৯710 4& 

15191 র [--789029৮, 

39%: কাজ করে প্রতিধ্বনি 1 (30195:170119)এর উপর | 7388880 
[550970166৩৮ হইতে অতিরিক্ত & কম্পনের কতকগুলি শবতরঙ্গ অতি অন্ন 
সময়ের জন্য বাহিরে পাঠান হয় এই শবতরঙ্গগুলিকে একটি জোরালো 
রশ্মিতে কেন্দ্রীভূত কর। হয় | : 

প্রত্যেক তরঙ্গের »াকের কি এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র। প্রত্যেক বার তর্গগুলি পাঁহিবার পর (প্রেরকযন্ে কার্য বন্ধ হইয়া যায় এবং 
গ্রাহক যন্ত্র এই তরঙ্গগুলি হইতে ধছত প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্ত প্রস্তত থাকে; 

কারণ, এই তরঙ্গগুলি নিকটে বরে অবস্থিত যে-কোন বস্তুতে প্রতিহত হইলে 
প্রতিধ্বনিরূপে 7097-এর গ্রাটযস্ত্রে ফিরিয়া আসে । মেঘ, কুয়াসা বা অন্ধকার 

এই বেতার তরঙ্গের ধবনিতে তন বাধা*সৃষ্টি করিতে পারে না। শব্দতরঙ্গ পাঠান 
এবং উহা প্রতিধ্বনিত হওয়ার!ময় হইতে বিদ্ব কতদূরে অবস্থিত তাহা সহজেই 
বাহির করা যায়। হা শব্ধতরঙ্গের গতিবেগ আমর! জানি। এই 
প্রতিধবনিগুলি 0%11009 রর 1'01১9-এর দৃশ্তমান পর্দায় কতকগুলি ছোট 

ছোট ফোটার মত দেখা ]য়। এই তরল্গরশ্িপ্রেরকযন্তর হইতে চতুর্দিকে 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাঠান হয়া থাকে এবং দৃশ্যমান পর্দার উপরের কালে! ফোটা 

দেখিয়া বুঝা, যায় বাধ! কো দিকে এবং কতদুরে আছে। এই পর্দাটিকে ৮. ৮] 

9০076 বা.057 9০০ বলা হয়। [8097 5০০7০-এর উপরের ছায়ার 

আকৃতি দেখিয়া অভিজ্ঞ :লোকেরা বুঝিতে পারেন এই বাধাটি বিমান, জাহাজ 
বা অন্ত কোন অচল বস্তর। 

শক্তিশালী [9 50107 স্থাপন করিলে হাজার হাজার মাইল দূর 

অবধি ইহার রশ্মি পাঁঠাঁ এবং তাহার প্রতিবিদ্ব গ্রহণ কর! সম্ভব। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইবে যে, পু্টীবীর উপরিভাগ গোলাকার হওয়ায় খুব নীচু দিয়া উড়িয়া 
আসা 11:৪-এর ছর্টী এই চ090%: 3০০০০-এ দূর হইতে ধরা যাইবে না। 
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এইজন্ত অনেকগুলি ৮১৪৫৪: 56107 এই ভাবে তৈয়ার করা প্রয়োজন, যাহাতে 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ থাকে । 

ইহা ছাড়া উড়ন্ত এরোপ্লেন হইতে 7851%: তরঙ্গরম্মি চারিদিকে প্রেরণ 
করিয়া শত্রর আগমনবার্তা জানাইয়া থাকে । প্রয়োজনের সময় দিবারাত্রই 
এই কার্য চালান হইয়া থাকে। সম্প্রতি ভারত সরকার কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩ 
খানি ভাইকাউণ্ট বিমানে এই রাডার যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন । 

[15০58] ড/ 52108 558 

সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত 7909: ৪6%6102গুলি এমন ভাবে 78৪0:-তরঙ্গের 

জাল স্থষ্টি করিয়া রাখে, যাহাতে একটি বিমানও অলক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিতে না পারে । 188082 ৪6৪০এগুলি কোন বিমান দেখিতে পাইলেই 

1৮ 17990. 0১92762599602 07092501910 09:06৪ এই বিমানকে আত্মপরিচয় 

দিতে নিশি দেয়) ইহা শক্রবিমান হইলে ইহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে 

থাকে । এই খবরগুলি একটি বড় মানচিত্রের উপর অক্ষিত করা হয় এবং 91098 

বিমানবহরকে শক্রবিমান ধ্বংস করিতে বা তাড়াইয়া৷ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
ইতিমধ্যে 990০৮  079926100. 09:6:৪-এ অবশ্থিত বেসামরিক প্রতিরক্ষা 

ংযোগ রক্ষাকারী আধিকারিক এই সব খবর সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার অর্থ 

কি তাহা স্থির করিয়া সেই অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে বিমান আক্রমণ সতর্কতা সুচক 
সংকেত দিয়া থাকেন, যাহাতে অযথা অনাবশ্থক ভাবে সব শহরে এই বিপদস্থচক 
সংকেত দেওয়। না হয়। সেইজন্য শহরগুলিকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা হয় 
এবং যে এলাকার উপর বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা, গুধু সেই এলাকাকে বিপদ- 
সুচক সংকেত জ্ঞাপন কর। হয়। বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগরক্ষাকারী 
আধিকারিকগণকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়-_-যাহাতে তাহারা শক্রবিমানের 

গতিবিধি দেখিয়া যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারেন কোন্ এলাকায় বিমান আক্রমণের 

সম্ভাবনা বেশী বিপদের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহার! বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতাকুচক 
সংকেত দিতে পারেন। এই সংবাদ প্রেরণের সুবিধার্থে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী 
[16191010718 8:01১81)20-এর সহিত তীহার্দের সংযোগ থাকে এবং 2800 

০৪]1-এর সাহায্যে তাহারা সরাসরি বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত 

সংযোগ রক্ষা করিতে পারেন। তীহাদের নিকট প্রতি 0852] 7)919099 
00700:0119:-এর 6০1905009 থাকে এবং সংযোগরক্ষাকাঁরী আধিকারিক [7.4 

১০১ 



846 4 008৮) গওনো"উ০০৪ 0 থে. 0. 0, 08707 

(170961৩ 4.1: ০:৮শক্রবিমান ) কথাটি $91970৫-এ বলিলে অন্ত সকল 

প্রকার সংবাদ প্রেরণ বন্ধ রাখিয়া এই খবরটি প্রেরণ করা হয়। এ এলাকার 
সমন্তগুলি প্রতিষ্ঠানকে সম্ভব এই খবর অবিলম্বে জানান হয়। 

117167091 ৬5021069556 

উপরোক্ত খবর পাওয়া মাত্রই বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রশাসন কেন্ত্র হইতেই 
এই খবরটি সেই এলাকার কল-কারখানাগুপি এবং অন্তান্ত বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে 
জানাইয়া দেওয়া! হয়। জনসাধারণকেও “সাইরেন' দ্বারা এই সংবাদ জ্ঞাপন 

করা যাইতে পারে। এই খবর টেলিফোন বা সংবাদবাহী মারফত বা! অন্ত যে- 
কোন উপায়ে পাঠান যাইতে পারে। সাধারণতঃ সমস্ত সাবধান তালিকাভুক্ত 
শহরগুলিকে ডাক ও তার বিভাগের 9501)81799-এর মাধ্যমে বিমান আক্রমণের 

ংবাদ জ্ঞাপন কর] হয়। 

এই সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশ, রেল-কর্তৃুপক্ষ এবং কারখানাগুলিকে 

সাবধান করিয়! দেওয়া হয়। যেখানে টেলিফোন নাই বা থাকিলে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে সে সব জায়গায় লোক মারফত খবর প্রেরণ করা হয় এবং জন- 

সাধারণের জন্ত 'সাইরেন' ধ্বনিত করা হয়। টেলিফোন 9%:০139779০-ও প্রতি 

টেলিফোন গ্রাহককে একসঙ্গে এই সংবাদ জানাইয়! দেয় | 

বিমান আক্রমণ সংকেতের প্রকার ঃ (১) প্রাথমিক সাবধাঁন-সুচক 
সংবাদ গোপনীয় । যথা, বিমান আক্রমণ-সন্বন্ধীয় সংবাদ “6110? । সাধারণ 

লোককে এই খবর দেওয়া হয় না; কারণ, ইহাতে তাহারা অযথা ভয় পাইতে 
পারে । বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, বড় বড় 

কারখান।, রেল প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের সেবাপ্রতিষ্ঠানকে এই খবর দেওয়া 
হয়। যতক্ষণ পর্যস্ত 0%1061) 080010] বা 11109 7)995%৪০ না পাওয়া যায়, 

ততক্ষণ পর্যন্ত এই সাবধান ব্যবস্থা চালু থাকে । 
(২) বিমান আক্রমণের জন্য প্রত্তত ঃ এই সংবাদ জানান হয় প্রাথমিক 

সাবধান সংবাদের (5০110 1068586-এর ) পর। যখন বোঝা যায় কয়েক 

মিনিটের মধ্যে কোন শহর আক্রান্ত হইবে, তখন 4১90. [1985869+ দেওয়া হয়। 

ইহা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণের “সাইরেন' বাজান হইয়া থাকে । 

(৩) আক্রমণকারীরা চলির। গিয্সাছে £ এই খবরকে 02967. 07699559 
বল! হয় । ইহা! পাইবার সঙ্গে সঙ্গে “/১]) 0198 সাইরেনে ধ্বনিত হয়| 
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(9) সাবধান-সৃচক বার্ত। প্রত্যাহারের জন্য খবর দেওয়া হয় 41 
7810 7198899 দ110৩, | যাহাদের প্রাথমিক সাবধান-হুচক বার্তা পাঠান 

হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এই খবর পাঠান অবশ্থ কর্তব্য। 
(৫) 1. 8. 26565 2 10150৩-এ ছোট ছোট জোড় আওয়াজ 

করিয়া 417 1810. 87097) এবং পুলিশ এই সাবধানবার্তা ঘোষণ! করেন। 

টেলিফোনযোগে কাহাকে কাহাকে বিভিন্ন প্রকারের সাবধানসৃচক বার্তা 
জ্ঞাপন করা হইয়াছে তাহার একটি তালিকা রাখা হয়। দ্বিতীয় তালিকা 
থাকে-__1৪] ও 02982) 1198589 যাহাদের পাঠান হইবে তাহাদের জন্ত। 

ইহা৷ ছাড়া তৃতীয় তালিকাতে থাকে তাহাদের নাম-_যাহাদের নিকট লোক 
মারফত খবর পাঠাইতে হইবে । এই তিন প্রকার তাপিকাকে বলা হয়-_:917১901%1 
81001761750, 40000 ত%01106 1456 এবং 219859091 ভ৪0172 

[15 | 

সাবধান সংকেত বাজিবার পর প্রতোক কারখানায় বাঁশি বাজাইতে হইবে-_ 

যাহাতে কারখানার সকলে সাবধান হইতে পাবে । এই সময় জরুরী অবস্থাকালীন 
কল-কারখানাগুলির সাইরেন বাজান নিষিদ্ধ । 

সাধারণতঃ তিন রকমে সংকেত দেওয়া হয় _969%0 ৪5787) এবং ভ1)15619 

দ্বারা, দ্বিতীয় বিছ্যৎ চালিত 17০62: 00100039590. 481 55797 দ্বারা এবং 

তৃতীয় বিদ্যুৎ চালিত 7০৮97 991? 06০56101705 93191) দ্বারা । চারি অশ্বশস্তি- 

বিশিষ্ট বিহ্যুংচালিত ৪:97) হইলে প্রতি বর্গ মাইলে একটি ৪/:০7৮এর প্রয়োজন 
হয়। ইহা ছাড়া এলাকাস্থিত কল-কারখানা গুলিতেও বাঁশি বাজান দরকার । 

সাইরেনগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে সম্ভব হইলে 'ঢুইটি ৪৮100) রাখ! প্রয়োজন । 

একটি আঞ্চলিক ব্যবহারের জন্য এবং অন্ঠটি নিয়ন্ত্রণ ঘরের (০০78:0119ণ 7০০10 ) 

জন্য। নিয়ন্ত্রণ ঘর হইতে যাহাতে একসঙ্গে সকল সাইরেন বাজান যায় সেইজন্ট 
বিশেষ তড়িৎ প্রবাহের পথ রাখা প্রয়োজন । তড়িৎ প্রবাহের পথ দুইটি হওয়া 

বাঞ্ছনীয়-_-একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক লাইন হইতে এবং অন্ঠটি টেলিফোন ও 
টেপিগ্রাফ, লাইন হইতে । ইহাতে সুবিধা এই যে, একটি লাইন খারাপ হইয়া 
গেলে অন্য লাইন ব্যবহার করা যায়। 

রেড সিগন্তাল পাইলে সাইরেনগুলি ছুই মিনিট ধরিয়া উচ্চ ও নিষ্ন গ্রামে 
আওয়াজ করিবে। প্রতি গ্রামে ৩ হইতে ৫ সেকেও অবধি আওয়াজ হইবে 
কিম্বা € সেকেণ্ড জোরে আওয়াজ করিবার পর ৩ সেকেও থামিয়! আবার « 
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সেকেণ্ড জোরে আওয়াজ করিবে । এই প্রক্রিয়া! ২ মিনিট ধরিয়া চলিবে । গ্রীন 

সিগন্তাল হইল ২ মিনিট ধরিয়া একটানা একই গ্রামে সাইরেনের আওয়াজ | 
নিকটবর্তা এলাকার জন্য %1:180]9-এর ব্যবহার নিয়রূপ হইবে__ 

[১৪ 51877] হইতেছে ২ মিনিট ধরিয়া থামিয়া থামিয় ৩ সেকেওব্যাপী 
ড/1)15616-এর লম্বা আওয়াজ । ্ 

(30010. 8151)9] ছুই মিনিট ধরিয়া ৩ সেকেও্ড অন্তর ঢুইটি করিয়া আ1)18019- 

এর জোর আওয়াজ । অগ্নি বোমা বধিত হইলে এলাকায় অনেকগুলি ছোট ছোট 
জোর %'1315019-এর আওয়াজ করা হয় । 

বিমান আক্রমণের সময় এবং পরে 41৮ 15810. 9৮%:0৩1-দের নিম্নলিখিত 

কার্য গুলি করিতে হয়-- 

(১) 

(৯) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

সিগন্ঠাল পাইলেই নিজের ঘাঁটিতে হাজির হইতে হয়। 
ইহাও দেখিতে হয় যে, যাহাতে খবরাখবর প্রেরণের জন্য একজন সর্বদা 
ঘণটিতে উপস্থিত থাকেন এবং বাকী সকলে নিজ এলাকায় টহলদারী 

করিতে থাকেন । 

তাহারা জনসাধারণকে আশ্রয়স্থলে বা আবরণের ভিতর যাইতে 

সাহায্য করিবেন এবং যাহাতে জনসাধারণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া না 
পড়ে তাহার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পুলিশ ও হোমগার্ডদের 

সাহায্য করিবেন এবং রাস্তাঘাট জনশূন্য রাখিবেন। 

ষখনই অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটবে, তখনই তাহার রিপোর্ট 
কর্তৃপক্ষকে পেশ করিবেন। তাহারা হতাহত এবং ক্ষতি-সন্বন্ধীয় সব 

খবর ড৪:09:দের ঘাঁটিতে জানাইবেন-_যাহাতে এই খবর অচিরে 

নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পৌছাইতে পারে । 

তাহারা নিশ্রদীপ ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবেন। কোথাও আলো 

অলিতেছে দেখা গেলে এই বিষয়ে দৌধীর (যে লোক আলো 

জালাইয়াছে-_-ভাহার ) মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন 
হইলে এই বিষয়ে পুলিশের সাহাষ্য গ্রহণ করিবেন প্রয়োজন মত 
রাস্তার আলো! নিভাইতে [0109 00870-দের সাহায্য করিবেন । 
কোথায়ও আগুন লাগিলে* 729 -3119599-কে খবর দিবেন এবং 

পুলিশ ও £200)8 009:0-এর সহায়তায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাক। ঘিরিয়া 

রাখিবেন-_যাহাতে সেখানে কোনরূপ লুটতরাজ না হইতে পারে । 
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(৭) মৃতদেহের সকার করা, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং 

অঞ্চলন্থ গৃহহারা লোকদের থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করা এবং 

জনসাধারণকে সাহস দেওয়া বিমান আক্রমণের পর অতীব প্রয়োজনীয় 

কর্তব্য | 

বিমান আব্রমণেরণ্সময় আতঙ্ক নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ 
[75581726012 8220 00800] 01 ১21210 

বিমান আক্রমণের সময় নাগরিকরা কিভাবে ইহাকে গ্রহণ করে তাহা বলা 

সহজ নয় ; তবে একথা সহজেই বুঝা ষায় যে, ধ্বংসের সম্মুখে াড়াইয়া তাহাদের 
চালচলন একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। প্রথমেই তাহাদের মনে একটু 
অশ্থিরত এবং চাপা ভীতি দেখ! দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে গুজব 

রটনা চলে। বস্ততঃ গুজব রটনাই জনগণের মানসিক বিকারের প্রথম পধীয় | 

ইহার পরেই আসে বিচ্ছিন্নভাবে দারুণ ভীতির সময় । যদি সময়মত এই ভীতি 

দূর করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ইহা! ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ইহার 
পর দেখা যায় ব্যাপকভাবে ভয়ার্ত জনতার বীভংন রূপ এবং এই ভীতি 

চতুর্থ বা শেষ ধাপে পৌছে, যখন সর্বপ্রকার বীচিবার আশা বিসর্জন দিয়া 
জনগণ রুদ্রদ্প ধারণ করে। এই সময় ভয় এবং ক্রোধ বিদ্রোহে পরিণত 

হয়। প্রকৃতপক্ষে ভয় জিনিসটা! কি? ভয় হইতেছে একপ্রকার মনোবৃর্তি__যাহা 

সত্যকার বিপদে বা কাল্পনিক বিপদে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 

ভীষণ ভয় পাইলে লোকে খুব ক্ষতিকর কিছু করিয়া ফেলে কিম্বা সব কাজকর্ম 
ছাড়িয়া! দিয়া নিজীব হইয়! পড়িয়া থাকে । অনেক সময় দেখা যায় ষে, জনগণ 

কোন কারণ না থাকা সত্বেও ভীষণভাবে আতম্বগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং 
আতঙ্কের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া নিজেকেও ধ্বংস করিয়া ফেলে । আবার, 
অনেক সময় একজনের ভয় দেখিয়া অন্ত সকলে অকারণে আতন্কগ্রস্ত হইয়া 
পড়ে এবং এই ভয় দাঁবানলের মতন সমন্ত এলাকায় মুহুর্তের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়ে। যখন লোকে ভয় পাঁইয়। কারণে ব1! অকারণে ঘর-ছুয়ার ছাড়িয়া 
পলায়ন করিতে শুরু করে--তখন তাহাদের পলায়ন রোধ কর! অসম্ভব । 

বস্ততঃ জনসাধারণ তখনই এইরূপ অহেতুক ত্রাসে বিহ্বল হুইয়া পড়ে-_যখন 
তাহার৷ স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থ বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তা করে। ভয়ে হিতাহিত্ত 
জ্ঞানশৃন্ত হইয়। পড়াকেই আতঙ্ক (9873৫) বলা হয়। 
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আতঙ্কের বিস্তার হয় কিরপে-_ 

(১) গুজবের দ্বারা 

(২) নিরাপত্তার অভাবে । লোকের মনে নিরাপত্তার অভাব তখনই জাগে, 

যখন তাহারা অন্নবন্ত্র ও আশ্রয়ের অভাব অন্ভব করে, বেকার হইয়া 

পড়ে, চিকিৎসা-ব্যবস্থার ব্যাপারে সন্দিদ্ধ হয়, দেশে অরাজকত। দেখ 

দেয় বা পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । 
(৩) একটানা ধ্বংস, মৃত্যু ও মরণাপন্ন লোকদের অবশ্থা প্রত্যক্ষ করিয়া 

যতক্ষণ পর্যস্ত জনসাধারণ ঠিকমত আতম্কমুক্ত হওয়ার শিক্ষা না পার । 

(৪) যখন গুগ্ডাপ্রকুতির লোকেরা, চোরাকারবারীরা এবং মুনাফাখোরেরা 
সুষ্ঠু নাগরিক জীবন ছুবিষহ করিয়া! তোলে । 

(৫) যখন জনসাধারণ আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে সঠিক খবরাখবর না পায়। 
বিমান আক্রমণের ফলে সব সময় যে গণ-আতঙ্ক দেখা দেয় তাহা ঠিক 

নয়) কিন্ত এই আতঙ্কের ফলে ত্রাণকার্ধের অনেক বাধা স্থত্ি হয়। নিয়ে এই 

প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল-_ 
অনেক সময় দেখা যায় দল বাঁধিয়া লোকেরা অবিবেচকের মতন কাজ 

করিতেছে, এমন কি তাহারা নিজেরাও জানে না তাহাদের এরূপ ব্যবহারের 

কারণ কি? ভীত-্রস্ত লোকেরা অযথা রান্তায় দৌড়াদৌড়ি করিয়! যাতায়াতের 
এরূপ বাধা সৃষ্টি করে যাহাতে সেবাদল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঠিক সময় পৌছাইতে 

পারে না। জনগণ ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিয়া দলবন্ধভাবে বেণী 

বিপজ্জনক জায়গায় গিয়া পৌছায় এবং ইহাদের এই ত্রাসের সুযোগ লইয়া 

সমাজাবিরোধী লোকেরা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে থাকে । নিজেকে সাহায্য 

করার ক্ষমতা পর্যন্ত চলিয়া যায়-_হতাশ! জনগণকে জড়তাগ্রন্ত করিয়া ফেলে । 

হতাশ! যত বাড়ে ভয়ও ততই আতঙ্কে পরিণত হইতে থাকে । আতঙ্কগ্রন্তেরা 

স্বার্থপরের মতন নিজেকে বাচাইতে গিয়া নিজেও মরে অন্যকেও মারে | 

বিমান আক্রমণের সময় এই আতঙ্ক কমাইতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন 

কাল বিলম্ব না করিয়া সন্ত্রস্ত জনগণকে সাহাষ্য দান করা । এই সঙ্গে চেষ্টা করিতে 

হইবে যাহাতে জনগণ নিজের! নিজেদের সাহায্য করিতে সক্ষম হয়। প্রথমেই 

দেখিতে হইবে যে, বিচ্ছিন্ন পরিবার যাহাতে আবার একত্র মিলিতে পারে_- 
এইজন্ত প্রয়োজন জরুরী অবস্থাকালীন খবরাখবরের সুষ্ঠু বিলি-ব্যবস্থা । তাহার 

পরই প্রয়োজন, খাওয়া, পরা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা । ইহার সঙ্গে প্রয়োজন 
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জনগণকে স্বতন্ফৃর্তভাবে ত্রাণকার্ষে নিয়োগ করা । জরুরী অবস্থাকালে ক্ষতিগ্রন্ত 

লোকদের সঠিক খবরাখবর দিবার জন্য সুষ্ঠু প্রচারব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । 
এইগুলি করিলে আতঙ্কের ভাব প্রশমিত হইবে । 

জনগণের আতঙ্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য ত্রাণব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্তদের আহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা, সমাঁজবিরোধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা দরকার। 
সঙ্গে স্গে জনগণকে জানায়! দেওয়! দরকার যে, তদুর সম্ভব তাহাদের সাহাষ্য 
করা হইতেছে । নিজেদের কর্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়া! জনসাধারণের মনে বিশ্বাস 

সৃষ্টি করিতে পারিলে ত্রাসের ভাৰ অচিরে প্রশমিত হইবে । যদি প্রয়োজন 
হয় তাহা হইলে সুষ্ঠ ও সুপরিকল্পিত ভাবে বিপজ্জনক এলাকা হইতে জনগণকে 
বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে । এই সব কার্ষে নেতৃস্থানীয় লোকদের সহযোগিতা 
অপরিহার্য । যদি দেখা ষায় কেহ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে 

তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্ত লোকেয় সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার বন্দোবস্ত 
করা প্রয়োজন । 

কোন বড় দুর্ঘটনার পর ভীত-্রস্ত জনগণের মনোবল নিয়লিখিত ভাবে 

ফিরাইয়া আন! যাইতে পারে-_ 
(১) (ক) অতি আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের, যাহারা কেবলমাত্র পলায়ন করিয়া 

বাচিতে চায় তাহাদের মনোবল ফিরাইয়া আনিতে ইহ! বুঝান দরকার যে, 
পলায়ন করিয়া এই অবস্থার সুরাহ! করা যায় না) বরং এঁ শ্থানে থাকিয়া 
আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ । 

(খ) আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের মধ্য হইতে অপেক্ষারুত সাহসী লোকদের পৃথক 

করিয়া ফেলিতে হইবে ; প্রয়োজন হইলে দঢ়ভাবে বল প্রয়োগও করা যাইতে 

পারে। কিন্তু বলপ্রয়োগের সময় মনে রাখা উচিত যে, এই বলপ্রয়োগ আতঙ্কগ্রস্ত 

জনগণের মঙ্গলের জন্ত করা হইতেছে---শান্তিদানের জন্য নছে। 
(২) যদি দেখা যায় যে, ভয়ে জনগণ জড়তবপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলে 

তাহাদের আত্মবিশ্বীস ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহাদের সহিত মেলামেশ। 

করিতে হইবে এবং সাত্বনাশ্থচক ব্যবহার করিতে হইবে । কেহ দৃঢ়ভাবে সাহস 

দিলে ধীরে ধীরে লোকের মনে সাহস ফিরিয়া আসা খুবই স্বাভাবিক । শুধু 
নিজের চিন্ত| না করিয়৷ জনগণকে পরের উপকারের জন্য কাজ করিতে উদ্ুদধ 
করিলে তাহাদের মনের সংকীর্ণ্তা দূর হইয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া! আসিবে । যদি 
এই সব লোকদের থুব শীগ্র কোন গঠনমূলক কার্ষে লাগান যায় এবং ইহা সুসম্পন্ন 
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করিবার জন্ত সর্বপ্রকার সাহাষ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাঁদের মন হইতে 
জড়ভাব কাটিয়া যাইবে । 

এইসব লোকদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তাহাদের জানিতে দেওয়া 
উচিত ষে, তাহাদের এই ভীতি অকারণ নয় ; কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে আতঙ্কের 
মূল কারণ জানিতে হইবে । এই অবস্থায় খুব বেশী সহানুভূতি দেখানও বাঞ্ছনীয় 
নয়। আবার এই অবস্থার মধ্যে তাহাদের মনোভাবের সমালোচনা করাও 

যুক্তিযুক্ত নয় । মোটের উপর জনগণের মনে আন্া ফিরাইয়া আনিতে সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাওয়া যায়__ 

আতঙ্কের কারণ 

(১) চিন্তা 

(১) ভয় 

(৩) গুজব 

(৪) শিক্ষার 'মভাব 

(৫) উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব 

(৬) নিরাপত্তার অভাব 
(৭) ভয় কাটাইবার ব্যবস্থার অভাব 
(৮) সমাজ-বিরোধীদের কার্বকলাপ 

(৯) আত্মীয়-স্বজনের খবরাখবরের অভাব 

(১০) শক্রর ধোকাবাজি 

(১১) অর্ধ সন্তা প্রচার । 

আতঙ্কের ফল-_ 

(১) হিতাহিত জ্ঞানশূন্ঠ হইয়৷ পলায়ন 

(২) জরুরী অবস্থাকালীন ত্রাণকার্ষে বাধা সৃ্ট 
(৩) মানসিক অধঃপতন 

(8) দর্শকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার 

আতঙ্ক নিরোধ-ব্যবস্থাঁ_- 
(১) অজানা ভীতি হইতে মুক্ত হইবার জন্য সঠিক খবরাখবর দান 
(২) সব সময় জনগণকে কাজে ব্যাপৃত রাখা 
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(৩) শারীরিক নিরাপভাবোধ জাগ্রত করা 

(6) মানসিক নিরাপত্বাবোধ জাগ্রত কর! 

(৫) উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং গুজব রটন! বন্ধ করা 

আতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা_ 
(১) বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত সংবাদ সরবরাহ 

(২) নেতৃত্বস্থলভ উপদেশ 
(৩) বোমাবিধ্স্ত এলাকার উপর তড়িৎগতিতে নিপুণতার সহিত 

সেবা ও ত্রাণকার্ষের ব্যবস্থা 

প্রচার এবং জনহিত কার্ধ__এই দ্ুই-এর সহযোগিতা ভিন্ন জনগণকে ত্রাসমুক্ত 

করা অসস্তব। 

বিমান-আক্রমণ আশ্রয়স্থল ও উহার নিরাপত্তার মান 
৯1৮ 1510 91551075200 96205 70 ০1 1৯০65০6608 

বিমান-আক্রমণ আশ্রয়স্থল যে কেবলমাত্র কংক্রীটের ঘৈয়ারী ঘর হইবে 

তাহা নহে। ইহা ছাড়াও পরিখা বা অন্তান্তয প্রকারের আড়াল, যাহা আমাদের 
বোমা বর্ষণের সময় সম্পূর্ণভাবে ব1! আংশিক ভাবে নিরাঁপভা দিতে পারে তাহাকে 

বিমান-আব্রমণ আশ্রয়স্বল বলা হয়। অবশ্য আদর্শ আশ্রয়স্থল বলিতে 

আমর! শক্তভাবে তৈয়ারী গৃহের কথাই বৃঝি। এই গৃহ জমির উপরেও হইতে 

পারে, জমির নীচেও হইতে পারে । 

ভালভাবে নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই আশ্রয়স্থলটি এরূপ হওয়া দরকার 

যাহাতে ইহার আশপাশ হইতে এবং উপর হইতে ঠিক মত আবরণী থাকে । 

আশ্রয়স্থলের দেওয়ালগুলি শক্ত ও পুরু হওয়া! দরকার এবং ইহার ছাদকে 
এমন ভাবে শক্ত করা উচিত যাহাতে ইহা বোমাবর্ষণের সময়ে ধবসিয়া না ষায়। 

ইহার দরজা-জানালাগুলি বোম! ফাটার ধাকায় যাহাতে ভাঙ্গিয়া না! যায় তাহার জন্য 
ইছাদের সামনে মোটা 8819 আ৪]] তৈয়ার করা প্রয়োজন । বায়ু চলাচল-পথ 
(::61960:), দরজা-জানালা প্রভৃতি হইতে কাচের অংশ সম্পূর্ণভাবে সরাইয়৷ ফেলা 
দরকার | ইহাতে প্রবেশ করিবার পথ কোনক্রমেই ৩০" ইঞ্চির কম হওয়া উচিত 
নয় এবং বাহির হইবার একাধিক রাস্তা থাক! প্রয়োজন । আশ্রয়স্থলে মাটি কাটিবার 
যন্ত্র রাখা বিশেষ প্রয়োজন । আশ্রয়স্থলটি ষেন জলের নল, পুষ্করিণী, গ্যাসের নলের 

কাছে না হয়) কারণ ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। আশ্রয়স্থলগুলি এমনভাবে 
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ভাগ করা উচিত, যাহাতে কোন একটি কামরায় ৫০ জনের বেশী লোক না থাকে । 

ইহার অবস্থান এমন জায়গায় হওয়া উচিত-_যাহাতে বিপদ সংকেত পাইলে 
লোকেরা সহজেই ( পাচ মিনিটের মধ্যে) তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। 
ইহাতে মুক্তবাসু চলাচলের ব্যবস্থা এবং আলোর ব্যবস্থা (হারিকেন ইত্যাদি ) 
রাখা দরকার । 

ইহা ছাড়া পানীয় জলের ব্যবস্থা, মলমৃত্র ত্যাগের ব্যবস্থা, প্রাথমিক 
চিকিৎসার ব্যবস্থা! এবং ঘরে বনিয়! খেলা যায় এরপ ক্রীড়া ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । 

আশ্রয়স্থলের প্রকার__ 
(১) বড় পাকা বাড়ীর মধ্যে আশ্রয়স্থল | ইহা ঘরের মেঝের নীচে 

সুড়ঙ্গ খু'ড়িয়া করা যাইতে পারে । 

(২) জমির উপরে আলাদাভাবে তৈয়ারী আশ্রয়স্থল । 

(৩) মাথার উপর আচ্ছাদন-বিশিষ্ট পরিখা আশ্রয়স্থল । 

(৪) খোলা পরিখা । 

সর্বাপেক্ষা অধিক নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থল গ্রহণ করা কর্তব্য। 
কিস্তু উহা! সম্ভব না হইলে জীবন রক্ষার্থে নিয়লিখিত পশ্থা অবলম্বন কর! বিধেয়-_- 

(১) আশ্রয়ের জন্য দৌড়ান সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক | কারণ, কয়েক মুহূর্ত 
পরেই বোমা ফাটিবে এবং দাড়ান অবস্থায় থাকিলে মৃত্যু অবশ্যন্তাবী। এই 
অবস্থায় মুহূর্ত মধ্যে মাটির দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িতে হয়, কম্থই-এর উপর 
ভর রাখিতে হয় এবং ছুই হাত মাথার উপর জড়াইয়া রাখিতে হয়। বুকের 

ছাতি যেন মাটিতে ন! লাগে) কারণ, বোমা ফাটার ধাক্কায় দেহের ভিতরের 
শিরা ছিড়িয়া রক্তক্ষরণ হইবার সম্ভাবনা । এই অবস্থায় থাকিরা দেখিতে হয় 

--নিকটে কোন গর্ভ, নাল! বা রাস্তার কিনারা আছে কিনা। যদিথাকে 

তাহা হইলে গড়াইয়! সেখানে যাইতে চেষ্টা করা কর্তব্য । 

(২) কোন বাড়ী বা এ প্রকার কোন কিছু আশ্রয়ন্থলের নিকট থাকিলে 

তাহার দেওয়াল বা দরজার কাছে লুকাইতে হইবে কিন্তু কখনও মাথা দেওয়ালে 
লাগাইয়া রাখিবে না। ঘরের মধ্যে থাকিলে ভিতরকার দেওয়ালের কাছে 

আশ্রয় লইতে হয়--বাহিরের দেওয়ালের কাছে নহে । মনে রাখিবে উড়ন্ত কাচের 
টুকরা খুবই বিপদ্জনক | 

সাধারণ ভাবে বল! যাইতে পারে যে, এই সময় শরীর শক্ত রাখিবে না, মাথা 
দেওয়াল বা মাটিতে লাগাইয়া রাখিবে না? সম্ভব হইলে কানের মধ্যে 529911709 
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মাঁখান তুল! পুরিয়। রাখিবে । মনে রাখিবে, দেওয়াল শক্ত না হইলে বোমার 

ধাক্কায় দেওয়াল পড়িয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে । 

বোম! বর্ষণের সময় বিপদের ঝু'কি-_ 

(১) খোলা জায়গায় দাড়ান অবস্থায় ১০০% 

(২) খোলা জায়গায় শোয়া অবস্থায় ৫০% 

(৩) নীচু আড়ালের পিছনে শোয়া অবস্থায় ৩৫% 
(৪) পাঁকা বাড়ীর ভিতর ১০% 

(৫) আশ্রয়স্থল এবং পরিখাতে ৫% 

বিভিন্ন প্রকার বোমার প্রতিক্রিয়া 
ঢ666০ ০1 120102198 

বিভিন্ন প্রকারের অতি-বিশ্ফোরক বোমা বিমান আক্রমণের সময় ব্যবহৃত 

হয়। এমন কি আধুনিক কালের যুদ্ধে পারমাণবিক বোম! বর্ষণও অসম্ভব 

নহে। একথা মনে করিলে ভূল হইবে যে, সকলের জন্ত রক্ষাব্যবন্থা করা 

সম্ভব নহে এবং এমন কোন রক্ষা-ব্যবস্থা নাই যাহা সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ । এই 
জন্য বোমা বর্ষণের পূর্বে অপ্রয়োজনীয় লোকদের বিপদ্জনক এলাকা হইতে 
সরাইয়! ফেলা, ব্যক্তি-বিশেষ এবং কল-কারখানাগুলিকে বিকেন্্রীকরণ করা, 
সাধারণ লোকদের আড়াল গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং যুদ্ধের জন্ত অতি 

আবশ্তুকীয় কলকারখানাগুলির নিরাপত্তা বিধান করা এবং শহরগুলির আঁকার 
পাল্টাইয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ কসকারখানাগুলি লুকাইয়া রাখিয়া শক্রর বিমান 
আক্রমণ হইতে বীচিবার চেষ্টা কর! করা ভিন্ন গত্যত্তর নাই । 

পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফল মুখ্যত অতিবিস্ফৌোরক বোমা বর্ষণের স্তায় ; 

তবে ইহাতে বিস্ফোরণের দম্কা ছাড়া উত্তাপ এবং তেজক্কিয়তা আছে। সাধারণ 
বিমান আক্রমণ আশ্রয়স্থল অতি বিস্ফোরক বোমার দমকা হইতে যথেষ্ট নিরাপত্তা 
দেয়; এমন কি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দম্কা হইতে এই আশ্রয়স্থল 

যথেষ্ট নিরপত্ব। বিধান করে । পারমাণবিক বোমার দমকা বিস্ফোরণের কেন্র 
হইতে চতুর্দিকে এক মাইল অবধি অতি ধ্বংসাত্মক হয়। তবে যাহারা বিস্ফোরণ- 
কেন্দ্র হইতে যথেষ্ট দূরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা 
থাকে। এই বোমার ধ্বংসাত্মক দমকার মধ্যে থাকিলে আশ্রয়স্থলটি কতখানি 
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নিরপত্তা দিতে পারে তাহ! নির্ভর করে আশ্রয়স্থলটির অবস্থিতি, আকার এবং 
তৈয়ারী মালমসলার উপর। এইগুলির দৃঢ়তা অতি-বিস্ফোরক সাধারণ বোমা 
হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার মত আশ্রয়শ্থলের দৃঢ়তা অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়া 
প্রয়োজন । 

পারমাণবিক বোম! ফাটিলে বিস্ফোরণ-কেন্দ্রে অত্যধিক উত্বাপের স্থ্টি হয় 
এবং নিকটবর্তাঁ সমস্ত দাহ পদার্থ ইহাতে ভম্মীভৃত হইয়া যায়। অদাহ ও অন্থচ্ছ 
বস্তর পিছনে থাকিলে এই উত্তাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অভঞএব 
আশ্রয়গ্থলে থাকিলে এই উত্তাপ হইতে রক্ষা পাওর! সম্ভব ষদি আশ্রয়ন্থলের 
চারিদিকে দাহা বস্তগুলি প্রজ্জলিত হইয়া ইহাকে বিপন্ন না করে। যদিকেহ 
বিস্ফোরণ-কেন্ত্র হইতে যথেষ্ট দূরে কোন আশ্রয়স্থলের ভিতর থাকে তাহা 
হইলে বিস্ফোরণের প্রাথমিক তেজক্রিয়া হইতে (যাহা ১ মিনিট মাত্র স্থায়ী ) 
আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অনেক অংশে কমিয়! যায়__৬" ইঞ্চি কংক্রীটের 
দেওয়াল তেজক্কিয়তার মান অর্ধেক করিয়া দেয় এবং ইঠার তেজ দূরত্ব অনুবায়ী 
কমিতে থাকে । পারমাণবিক বোম! বিস্ফোরণের ফলে বহুদুর ব্যাপী তেজস্ক্রিয় 
পরমাণুর পতন হয় (8911-086)। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত জনসাধারণকে 

পূর্ব হইতে তেজক্রিয় মেঘমণ্ডলীর গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া তাহাদের সময় 
থাকিতে আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলা যাইতে পারে। পরে বাহিরের 
তেজস্ক্িয়তা সহনীয় হইয়াছে কিনা তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আসার 
অন্থমতি দেওয়া যাইতে পারে। বাহির হইতে তেক্ক্ক্রির় এলাকাগুপিকে 

চিহ্নিত করিয়া ইহার ভিতরের লোকের বাহিরে যাওয়া এবং বাহিরের লোকের 
ভিতরে আস কিছুকালের জন্ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহারা এই 
এলাকায় কাজ করিবে তাহাদের বিশেষ তেজস্ক্রিয-বিরোধী সাঙ-সরঞ্তাম সরবরাহ 
কর! হয়.এবং তাহাদের সর্ব শরীর ঢাকিয়! রাখিবার জন্য বিশেষ প্রকারের তেজ- 

স্কিয়ত।-শিরোধী আবরণ দেওয়া হয়। পোশাক বা দেহের কোন অংশ তেজস্ক্রিয় 
পরমাণু দ্বারা বিষাক্ত হইলে গরম জল ও সাবান দ্বারা খুব বসিয়া ধুইয়া ফেপিতে 
হয়। দেওয়াল, মেঝে প্রতিও এইভাবে ধোয়া যাইতে পারে । যদি কোন দ্রব্য 

অতিমাত্রায় তেজস্কিয়তার দ্বারা বিষাক্ত হুইয়া পড়ে তাহ। হইলে উহা পু'তিয়া 

ফেল! বাঞ্ছনীয়। ম্বাভাবিক ভাবে খুব বৃষ্টি হইলে বাতাসের বিষাক্ত তেজক্কির 
'অগুরথলি ধুইয়া যাঁয়। খাবার এবং পানীয় জল এই অবস্থান ঢাকিয়া রাখা কর্তব্য । 
বিনা পরীক্ষা উহা! খাওয়া বা পাদ করা কোন মতেই উচিত নহে । 
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ইহা ছাড়া বহুবিধ অগ্নিপ্রজ্জালক বোম| আজকাল ব্যবহৃত হয়। যথা-_ 
(১) কিলো-ম্যাগনেসিয়াম (1896:07) অগ্নি প্রজ্জালক বোম!, 
(২) 1110-71800651010 91900:0]0 19010) ৮10) 01196, 

(৩) 717091)1102009 13010), 

(8) (09610081) 011 7301001), 

(৫) 78750010119 13010) | 

একটি বড় বোমারু বিমান এক হাজার হইতে ছুই হাজার ছোট কিলো. 
ম্যাগনেসিয়াম বোমা বহন করিতে পারে এবং এই বোমাগুলির ভিতরকার 
061271%6 ৪০/৫০ সেকেও্ড ৯৫০০০ সির্টিগ্রেড উত্তাপে জ্বলে এবং তাহার পর 

ইহার ইলেক্ট্রন খোলস ১০ মিনিট ধরিয়। ১৩০০৭ সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সঞ্চার করে। 
দ্বিতীয় প্রকার বোমা উত্তাপ স্থষ্টি করা ছাড়াও বিস্ফোরণ ঘটায়। তৃতীয় প্রকার 

বোমাতেও ডিনামাইট চার্জ থাকে । এই বোমা ফাটিবার পর ফদ্ফরাদ্ গুটিকা 
৫০/৬০ গজ অবধি ছাড়াইয়া গিয়া অগ্নি স্থট্টি করে । বোমা এক রাস্তায় পড়িলে 

ইহার গুটিকাগুলি উড়িয়া গিয়া অন্য রাস্তায় অগ্নি প্রজ্জালন করিতে সক্ষম । চতুর্থ 
প্রকার বোমা পড়িয়া ৩০০ বর্গগজ এলাকায় অগ্নি প্রজ্জালন করিতে সক্ষম । 

ইহাঁতেও অতিবিস্ফোরক পদার্থ (ণু.ঘ.].) আছে। পঞ্চম প্রকারের বোমার 
ওজন ৬০ কিলোগ্রাম । ইহা ফাটিয়া অগ্নি স্যরি করিলে জল দিয়! নিভান যায় 
না; কারণ, প্যারাফিন জলের উপর ভাসিয়। উঠিয়া জলিতে থাকে । 

বেসামরিক জরুরী অবস্থাকালীন জনকল্যাণমূলক সাধারণ প্রতিষ্ঠান 
ও তাহাদের কার্যাবলী 

(0670575] 075512155000 800 20810000০01 0251] 

চ70075৩805 ড/511575 95151০9 

বেসামরিক প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থায় জরুরী অবস্থাকালীন জনকল্যাণমূলক কার্য 
করিবার ব্যবস্থা রাখা অতীব প্রয়োজন। প্রথমেই এই প্রতিষ্ঠানকে বিমান 
আক্রমণের সাবধানমূচক সংকেত দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। আহতদের 
প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভগ্নন্ুপের নিয় হইতে জনসাধারণকে উদ্ধার, 
মৃতদেহের সৎকার, আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ, মতি আবশ্তকীয় সেবা- 

ব্যবস্থার পুনঃগ্রতিষ্ঠা, জরুরী অবস্থাকালীন সাহাধ্যদান-_এই সমস্ত কার্ষের জন্ত 
বেসামরিক প্রতিরক্ষ! প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত থাকিতে হয় ' এই সমস্ত কা সুষঠুরপে 
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সমাধা করিতে প্রয়োজন হয় জনসাধারণের সহযোগিতা । ষর্দি জনগণ নিজেদের 

বিপনুক্ত করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলেই উপরোক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠরূপে 

সম্পন্ন হইতে পারে। 
এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়লিখিত কার্ধগুলি করিতে হয় এবং এই কার্ধ করিবার জন্য 

বিভিন্ন প্রকার দল থাকা বাঞ্চলীয়। যেমন, 
(১) 97061) 9০:৮1০০--9:09-এর কাজ 

(২) 70089 11379 1১%7৮195-_অগ্নিনির্বাপক দল 

(৩) 0888816 5০:%1০৫-_-আহতদের জন্ত প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল 

(8) (10/77701)1086107 9:1০--যোগাষোগ রক্ষাকারী দল 

(৫) 7910৮ ৪০7:৮1০০-_-সাহায্যকারী দলের সদর দপ্তর 

(৬) 17868009 561৮1০৪--উদ্ধারকারী দল 

(৭) 4১700-859 90:৬1০০-গ্যাস-নিবারক বিধিব্যবস্থা 
(৮) 91)1)15 ১৪:51০৪-_সরবরাহ-ব্যবস্থ। 

(৯) ড/০1%:9 5৪৮1০৩-__জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা 

(১০) 00176:0] 01 170010917৮5 _হুর্ঘটন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 

(১১) 10100 9051০০--শিক্ষা-ব্যবন্থা 

(১) ৬/৪:৭৩০-এর কাজ £ ড/12:৭০হরা! জনগণ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যকার 

সেতুস্বরপ । তাহার নিজ এলাকাম্থ জনগণকে জরুরী অবশ্থাকালীন নিয়মকান্থুন 

জানাইয়া থাকেন, যাহাতে জনগণ এ নিয়ম পালন করেন তাহার প্রতিও লক্ষ্য 

রাখেন। তাহারা শিশ্রদীপের ব্যবস্থা সঠিক হইয়াছে কি না তাহা দেখেন। তাহারা 
বিমান আক্রমণের সময় জনগণকে আশ্রয়স্থলে যাইতে সাহায্য করেন, কোন 

স্থানের ক্ষতি হইলে তাহা উপরম্থ কর্তৃপক্ষকে জানান, কোন দুর্ঘটনা ঘাটিলে 

দুর্ঘটনা-নিরোধকারী আধিকারিক না আস! পর্যন্ত তাহারা ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ 

করেন এবং গৃহহারা লোকদের অপসারণ ব্যবস্থা ও তাহাদের জন্ত মঙ্গলজনক কার্য 

করিয়া থাকেন । নিজ এলাকায় অগ্থিনির্বাপক দল*গঠন করাও এই ঘ&:৭৪এদের 
কাজ। 

(২) 88০5৩ 6155 78705$ 2 শক্রু অগ্নিবোমা নিক্ষেপ করিলে এক 

সঙ্নে বহু জায়গায় আগুন লাগিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আগুন নির্বাপিত 
করিতে ন! পারিলে ইহা দাবানলে পরিণত হয়। এই 'গ্মি নির্বাপক দলের কার্ধ 
আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে উহা নির্বাপিত করা । যদি কোন কারণে এই অগ্নি 
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নির্বাপণ করা সম্ভব ন! হয় তাহা হইলে তাহারা সরাসরি দমকলবাহিনী ডাকিতে 
পারেন। ইহা! ছাড়াও বিমান আক্রমণের সময় দমকলকে অগ্নি নির্বাপণে সাহাষ্য 
করিবার জন্য সাহাষ্যকারী দমকল বাহিনী গঠন করা হয়। এই দলকে শিক্ষা 
এবং সাহাষ্য দেন শহরের স্থায়ী দমকল বাহিনী । 

(৩) (058128]165 9৩:০৪ 2 ইহার কাজ-- 

(ক) অকুস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, 

(খ) আহতদের অপসারণের ব্যবস্থা করা, 
(গ) 40107181106 গাড়ীর বন্দোবস্ত কর]। 

(8) (0০007775070805002 55751০5 2 যোগাযোগরক্ষাকারী দলের 

করণীয় কাজ তিনটি প্রথমতঃ, শক্র বিমান আসিতেছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র 

সাইরেন বাজাইয়া সকলকে সাবধান করিয়! দেওয়া । দ্বিতীয়তঃ, বিমান আক্রমণের 

ক্ষতির সংবাদ সংগ্রহ কর! এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা, তাহার পর ক্ষতিগ্রস্ত 

এলাকায় প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্ত উধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। তৃতীয়ত: 

দ্ব৪:0০০-এর খঁ1ট, রিপোর্টকেন্ত্র, নিয়ন্্র-কেন্ত্র, ডিপো এবং উপরিতন 

কর্তৃপক্ষের মধ্যে টেলিফোন, দূত বা অন্য যেকোন ব্যবস্থার দ্বারা সংযোগ 
রক্ষা করা । 

(৫) 10570 96151০5 2 বেসামরিক প্রতিরক্ষার সদর দপ্তরের কাজ 

সর্বপ্রকার সাজ-মরঞ্জামার্দি ও যানবাহন সর্বসময় ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুত রাখা ৷ 

দগ্তর একজন স্ুপারিনটেণ্ডেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন | ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকারী 

দল এবং উদ্ধারকারী দল কোন ছুর্ঘটনা ঘটিলে অবথা কালক্ষেপ ন৷ 

করিয়া যাহাতে অকুম্থছলে উপস্থিত হয় তাহা ইনি দেখেন। এই সদরদপ্তর 
এমন জারগায় অবস্থিত হয়া উচিত, যেখানে বোমা পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। 
গাড়ীতে ব্যবহারের জন্য পেট্রোল, তেল এবং মোবিল-অয়েলের ব্যবস্থা রাখা এবং 
গাড়ী মেরামতের বন্দোবস্ত রাখা এই দপ্তরের দায়িত্ব । 

(৬) [২৩৪০০৩ 55৮ঘ1০5 $ ইহাদের কাজ হইল যাহারা! ধবংসত্ুপের 
নিয়ে চাপা পড়িয়! গিয়াছে সেই সব লোকদের উদ্ধার করা। ইহাদের খুব যত্বের 
সহিত শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা-জ্ঞান থাকা 
একাস্ত প্রয়োজন । ইহা! ছাড়া ইহার! চাপা-পড়া! মৃতদেহ খুজিয়! বাহির করে। 
বিমান আক্রমণে যদি কোন বাড়ীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয় তাহা 
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হইলে এই দল এ বাড়ীর দেওয়াল সপ্পূর্ণকূপে ভাঙ্গিয়া দেয়। ধ্বংসস্তুপের নিয় 
হইতে মৃল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ইহারা খুজিয়া বাহির করে । 

(৭) £১100-855 95:85 2 কোন কোন এলাকায় গ্যাস সনাক্ত 

করিতে পারে এবং গ্যাসের প্রভাব বিনষ্ট করিতে পারে এইরূপ অভিজ্ঞ লোক 
নিষ্চোগ করা প্রয়োজন। যদিও গ্যাস ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক আইন- 

বিরোধী তথাপি দেখ! গিয়াছে যে, শক্রপক্ষ 7311809: ও অন্তান্ত বিষাক্ত গ্যাস 

সময় সময় নিক্ষেপ করিয়া থাকে । অভিজ্ঞ রাসায়নিকরা সহজেই গ্যাসের 
স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন এবং তাহাদের অধীনস্থ সুশিক্ষিত কঞিদল এই 

বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব নষ্ট করিয়! থাকেন। 

(৮) 9815 9৩৮৮1০৪ 2 ইহাদের কাজ-_ 
(ক) বেসামরিক প্রতিরক্ষা-দলের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-নরঞ্জামের 

পরিকল্পনা কর] এবং তাহা সংগ্রহ করা, 

(খ) এ সব প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্াম অবিলম্ছে অকুম্থলে প্রেরণ। 

(৯) ড/৩15: 9৩৫০৪ 2 ইহাদের কাঁজ-_ 

(ক) নিকুঙ্গি্ট আত্মীয়-স্বজনের এবং হতাহতের সংবাদ সংগ্রহ করা, 
(খ) হূর্গত জনগণের জন্য কি কি সাহায্য দেওয়৷ হইতেছে তাহা 

সকলকে জানান, 
(গ) ছ্র্গত জনগণের জন্য বিশ্রামকেন্ত্র, অস্থায়ী আবাসস্থল, খাগ্ভ ও 

পরিচ্ছদের বন্দোবস্ত করা । 
(১০) 0০০৯৮০1 ০£ [1501005 2 অকুদ্থলে কর্মরত বিভিন্ন দল 

যাহাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ স্থষ্টি না করিয়া পূর্ণ সহযোগিতার সহিত কার্য 
করিতে পারে এবং তাহাদের কার্ধে জনসাধারণ কোন বাধার সৃষ্টি না করে হ্হা 
দেখিবার জঙ্ট কয়েকজন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়। এই আধিকারিকগণ 
প্রায়োগিক ( 99০১03০৪1*) ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়াও সকল দলগুলিকে 

নিয়ন্ত্রণ করেন। 

(১১) 2580008 5৩:57০৬ হ এই প্রতিঠানের কাজ উপরোক্ত বিভিন্ন 

বিষয়ে শিক্ষাদান করা । 

চ৩ ০০00০] 200 7৩ 11810706 

[0৩৩ ০609205555০ (হলের মুলসূত্র ) 8 যখনই অক্পজান 

গ্যাসের সহিত কোন উপাদানের দ্রুতগতিতে সংযোগ ঘটে, তখনই দহনক্রিয়া 
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শুরু হয়। ইহার দ্বারা তাপের স্থষ্টি হয় এবং এই তাপের ফলেই আগুন স্য্টি 
হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অগ্নি-স্থট্টির জন্য তিনটি উপাদানের 
প্রয়োজন ।--(১) উত্তাপ, (২) অল্নজান, (৩) দাহ্বন্ত। 

যদি প্রথম দুইটি উপাদান ষথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে যে- 
কোন বস্তই দাহ পদার্থে পরিণত হইয়া প্রজ্ঘলিত হইতে পারে । 

[05০89158 ০ [756০60 £ অগ্নি নির্বাপণ করিতে হইলে অগ্নি 

নির্বাপণের মূলহ্ত্রগুলি জানা প্রয়োজন 7 যথা-_ 
(১). দাহাবস্তর সহিত অস্লজান গ্যাসের মিলনে বাধ! সৃষ্টি করা ( আগুন 

চাঁপা দিলে নিভিয়া! যাইবে )। 

(২) দাহা বস্তির উত্তাপ এতটা কমাইয়া! দিতে হইবে যাহাতে অগ্ধি প্রজ্ছজলন 
বন্ধ হয়। 

(৩) বারংবার আঘাতের দ্বার! অগ্রিশিখাকে নির্বাপিত করা! যায় | 

চার 92ভজ 20 ও 9011075 (গৃহে অগিবিস্তার )$ গৃহে অগ্নি 

সংযোগ হইলে প্রথমে অতিদাহা পদার্থগুলি নিমেষে জলিয়া উঠে, আসবাবপত্রের 
বাণিশ, রঙ ইত্যাদি ক্রমাগত অগ্নিশিখাকে বাড়াইয়! দেয় এবং দেখিতে দেখিতে 
এত উত্তাপ স্্টি হয় যে, সাধারণ উত্তাপে অদাহ বস্তগুলি পর্যন্ত দাউ দাউ করিয়া 

জলিয়া উঠে। বাড়ীতে কাঠের সিড়ি থাকিলে অগ্নিশিখা সহজেই ইহাকে 
আক্রমণ করিয়া ফেলে এবং অনেক সময় পলাঁয়নের পথ রোধ করিয়! দেয়। 

জানালা-দরজাগুলিও এমন ভাবে জ্বলিতে থাকে যে, তাহার ভিতর দিয়া সাধারণ 

অবস্থায় বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে । উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের 
রঙ, কড়ি-বরগার রঙ জলিতে গুরু করে, দেওয়ালের প্লাস্টার ভাঙ্গিয়া পড়ে এমন 

কি লোহার কড়ি-বরগাও কাঠের দাউ দাউ করিয়া জলিতে থাকে এবং 

কিছুক্ষণ পরে ছাদ ও দেওয়াল ধবসিয়৷ পড়িতে শুরু করে । 

1050০05 ০ 0০2৮০1 ( অগ্নি নির্বাপণ পদ্ধতি ) £ 

(১) চাপা দিয়।। অগ্থি নির্বাপণের জন্য রাসায়নিক অগ্মি নির্বাপক 
( 00091791091 99 83:617/50181)97 ) ব্যবহার করা চলে । বালির বস্তা 

চাপা দ্িয়াও এই কার্য সমাধা হইতে পারে । তেলে আগুন লাগিলে 
আগুন জলার পূর্বে তেলের বাম্পের সহিত অল্নজানের মিশ্রণ প্রয়োজন। 
বাতাস হইতে অল্নজানকে সরাইয়া ফেলিলেই এই মিশ্রণ সম্ভব হয় না 
এবং তেলের অগ্নিও নির্বাপিত হয়। ব্লাসায়নিক অক্সি-নির্বাপক 
এই কাজই করিয়া থাকে । 
24 
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(২) ঠাণ্ডা করিয়া_ 

(ক) দমকলের সাহায্যে 

(খ) [28119 700100-এর সাহায্যে 

(গ) স্বয়ংক্রিয় 97010116: পদ্ধতিতে 

(ঘ) ৪1201) 701014র সাহাষ্যে। 

(৩) দমকা আঘাত করিয়া। ধাতব দণ্ড, গাছের ডাল ইত্যাদির দ্বারা 

আঘাত করিয়াও অগ্নি নির্বাপণ সম্ভব । ইহা! অতি কষ্টসাধ্য । 

(0176100805] 5 [:507580181)67 (রাসায়নিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ) 2 

ইহা! বিভিন্ন গ্রকারের হয় । যথা-_ 

(১) 3০৫৯ 4010 :%0108018১5ঘ--ইহার আকার মোচার নীচের 
দিকের মত কিম্বা 011709:-এর মত । ইহার মধ্যে প্রায় দুই গ্যালন রাসায়নিক ' 
পদার্থ ধরে। ইহাতে সোডিয়াম বাই কার্বনেট থাকে এবং তাহার উপর 
সালফিউরিক এসিডের শিশি থাকে । ব্যবহারের সময় ইহার পিছন দিক 

মাটিতে ঢুকিলে শিশি ভাঙ্গিয়া সালফিউরিক এসিড সোডিয়াম বাই কার্বনেটের 
সহিত মিশিয়! কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করে। এই গ্যাস খুব জোরে 
ফোয়ারার মত ত্রিশ ফুট পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়! বাতাসের অন্জান গ্যাসকে ঢাকিয়া 
ফেলে । ইহার দোষ এই যে, ইহা কিলো বোমার উপর ব্যবহার করা যায় না, 
কারণ গ্যাসের চাপে কিলো বোমার আগুন আরও ছড়াইয়া পড়ে । 

পেট্রোল, স্পিরিট ব1 সেলুলয়েডের আগুন নিভাইতেও উহা খুব উপযোগী 
নহে। ইলেকটিক তারের আগুনে ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়; কারণ ক্ষারীয় 

দ্রবণ বিদ্যুৎ প্রবাহের সহায়ক । 

(২) [0010 08179০7 10105005 £ ইহা কিলো! ইলেক্ট্রন বোমার অগ্নি 

এবং বৈদ্যুতিক তারের অগ্নি নির্বাপণের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 

(৩) চ9জ5 [9৩ [250080150৩8 8 ইহা! হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড- 
এর ফেনা নির্গত হইয়া ২* হইতে ২৫ ফুট দুর পর্যন্ত দাহ পদদার্থকে সম্পূর্ণরূপে 
আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ইহাতে অশ্লজান দাহাবস্তর সংস্পর্শে আসিতে পারে 
না। তৈলে আগুন লাগিলে ইহার ব্যবহার খুব উপযোগী। সাধারণ অগ্নি 
নির্বাপণে ইহা! ব্যবহার করা চলে না। 
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(8) ০, 0০ 200085150১৩ 2 স্পিরিট, পেট্রোল, ইলেকটি ক লাইনের 

আগুন নিভাইতে ইহা খুবই উপযোগী । ইহার দ্বারা খুব বড় রকমের আগুন নিভান 
চলে না এবং ইহা উত্তপ্ত ধাতুর সংস্পর্শে আসিলে বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন করে, 
সেইজন্য বদ্ধ জায়গায় ইহা ব্যবহার করা চলে না। 

(€) 71৩৮5] 7০205 £ ইহার জন্য পাম্পের প্রয়োজন হয় না। 
ইহা খুবই মহার্থ এবং ইহাতে খুব বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। 

চি 8000815185৮ ব্যবহারে অস্থবিধা_ 

(১) চই-একটি ০৯011)4519797-এর সাহায্যে বোমার আগুন এবং তচ্ছষ 
আগুন নিভান যায় না। 

(২) এইগুলি যথেষ্ট ভারী হওয়ার যেখানে বোম! পড়িয়াছে সেখানে সহজে 
লইরা যাওয়া সন্তব না-ও হইতে পারে। 

(৩) ইহা খুবই মূল্যবান | 

(৪) ছোট রকমের আগুনে ইহা! ব্যবহার কর]! চলে । 

(৫) জলন্ত ম্যাগনেসিয়াম ইহার দ্বারা নিভান যায় না। 

(৬) ইহ! বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে ? জুতরাং ইহার ব্যবহার বিপদ্জনক | 

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য বলা বাইতে পারে ষে, সাধারণ অগ্ি ও অগ্নিবোমা 

জলের দ্বার! নির্বাপিত করা বাঞ্চনীয় । 

৮) 70010-এর সাহাষ্যে অগ্রিবোমা এবং উহা! হইতে সৃষ্ট অগ্নি 

ঢই-ই নির্বাপিত করা সহজসাধ্য । ইহা! সহজে যে-কোন স্থানে বহন করিয়া 

লইয়া £যাওয়া যায়। বোমার উপর জল পড়িলে তাহা খুব শীঘ্র জলিয়া যার) 

তাহার কারণ ইহা জল হইতে অগ্জান গ্রহণ করিয়া জলিতে থাকে । 9%:এা 

[810 হইতে বোমার উপর স্প্রে করিয়া জল দেওয়া যায় এবং বোমা-্থষ্ট অগ্নির 
উপর বেগে জল দিয়! উহা! নিভান যায়। 

9757172105৮ পদ্ধতি আগুন লাগিতে পারে এই আশঙ্কায় কোন কোন 

কারখানা এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে 82210019£ জলের নল লাগাইয়! রাখ হয়। 

হঠাৎ তাপ' বেশী বৃদ্ধি পাইলে এই নলের ছিদ্রগুলি আপনা আপনি খুলিয়া 

যায় এবং জল পড়িয়া অগ্নি নির্বাপিত হয়। এই নলগুলি সাধারণ জলবাহী 
নলের সহিত সংযুক্ত না রাখিয়া বিশেষ ধরনের জলাধারের সহিত সংযুক্ত রাখা 

হয়। 
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অগ্নি নির্বাপণ অম্পকঁয়ি উপদেশ 
ঢ17৩ 6815076 1717715 

অগ্নিবৌম! পড়িলে ঘরের মধ্যে কোথায় কোথায় তাহার জলন্ত গুটিকা- 

গুলি পড়িয়াছে তাহা! প্রথমে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাহিরে 
যেগুলি পড়িয়ছে তাহা দাহ্বস্তর সংস্পর্শে না আসিয়াই সহজেই জলিয়া 
যাইবে। 
কোন গৃহে অগ্নি দেখিবামাত্র গৃহস্থকে সাবধান করিয়! দিতে হইবে । 

কোন ঘরে ঢুকিতে হইলে সহজ রাস্তা দিয়া ঢুকিতে হইবে। 
দরজা ভিতর দিক হইতে বন্ধ থাকিলে তাহা! এমন ভাবে ভাঙ্গিতে 
হইবে যাহাতে সহজেই হাত গলাইয়! উহা খোলা! যায়। 
কাহাকেও উদ্ধার করিবার জন্য ছাড়া কখনও অগ্নি নির্বাপণের 

বন্দোবস্ত না করিয়া জলস্ত গৃহে প্রবেশ করিতে নাই। 
জলন্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া! 71996৮0 এবং 08,5-এর 10911) বন্ধ 

করিয়! দিতে হয় এবং সুবিধাজনক স্থান হইতে জল খুজিয়৷ লইতে হয়। 
অনুসন্ধানের সময় উপর তল! হইতে শুরু করিয়া নীচের দিকে নামিয়া 
আসিতে হয়। 

জ্বলস্ত গৃহে চলাফেরার সময় হামাগুড়ি দিয়া এবং মাথা সম্ভব মত 

নীচে রাখিয়া চলাফেরা করিতে হয়, ইহাতে শ্বাসকষ্ট কম হইবে, দেখার 

ক্ষমতা বেনী হইবে এবং দেহের ভর অনেকটা জায়গায় ছড়াইয়া 
পড়িবে। 

সি'ড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় হামাগুড়ি দিয়া পিছু হটিয় নামিবে। 
চলাফেরার সময় দেওয়াল বা সি'ড়ি ঘেসিয়া৷ চলিবে। 

এই কাজ করার সময় মাথায় লৌহ শিরন্ত্রাণ থাকা বাঞ্ছনীয় । 
প্রথমে অগ্নি নির্বাপণ করিবে, বোমা পরেও নিভান যাইতে পারে। 
প্রথমে অগ্নির কেন্দ্রে (যত নিকট হইতে পারা যায়) জলের ধারা! 
দিতে হয়। জলের বেগ ষত বেশী হয় ততই ভাল। 

14917) ৪160) বন্ধ না করা পর্বস্ত জলস্ত ইলেকট্ট্রক তারে জলের 

ধারা দিতে নাই ) কারণ ইহাতে বৈহ্যাতিক আঘাত পাইবার সম্ভাবনা । 
যে দিক হইতে আগুনের সর্বাপেক্ষা নিকটে যাওয়া যায় সেই দিক 
হইতে আগুন নিভানর চেষ্টা করা উচিত। 
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(১৬) উপরের তলার আগুন নিভাইবার সময় নীচের তলায় ২৩ জন 

লোক থাকিবে যাহাতে নীচের তলায় হঠাৎ আগুন লাগিয়! উপরের 

তলার লোকদের পলায়ন পথ বন্ধ না করিয়া ফেলে। 

(১৭) জ্বলস্ত ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। 

ইহাতে আগুনের তেজ কমিয়া যাঁয়। ফাঁক। বারান্দা এবং সিড়ি আগুনের 
সহিত বাতাসের সংযোগ বেশী ঘটাইয়া আগুনকে ছড়াইয়৷ দেয়। 

(১৮) জল আনিবার সময় জল যাহাতে পড়িয়া না যায় সেদিকে লক্ষা 

রাখা উচিত । 

(১৯) আগুন আয়ত্তে আনিতে না পাঁরিলে দমকল বাহিনীকে খবর দিবে ; 

কিন্ত দমকল বাহিনী উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আগুন নিভাইবার 
চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। 

(২০) আগুন নিভাইবার পর কোথাও আগুন আছে কিনা দেখিতে হইবে | 

(২২) মনে রাখিবে, বোমার সামান্ত আগুন পরে আবার বড় রকমের 

অগ্নিকাণ্ড স্থ্টি করিতে পারে । 

অগ্নি বোম! এবং অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থ। 
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(ক) অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে নিয়লিখিত বিষয়গুলি মনে 
রাখিতে হইবে-_ 

(১) দাঁহা বস্তগুলিকে বসতবাড়ী হইতে বিশেষ করিয়া উপরের তল! এবং 
ছাদ হইতে সরাইয়! রাখা প্রয়োজন । 

(২) তৈল প্রভৃতি অতি-দাহ্া বস্তুর ভাগ্ডার এমন জায়গায় হওয়৷ উচিত 

যেখানে আগুনের ভয় কম। 

(৩) যদি সম্ভব হয় 08110-এর উপর অদাহা পালিশ লাগাইয়া দিতে হয়। 

(৪) সর্বদা সর্তক থাকিতে হয়। 

(€) অগ্নি বোম! পড়িতেছে জানিতে পারিলে বেশী সর্ভক হইতে হয়। 
(৬) ইলেকক্র্রিকের তার হইতে যাহাতে বিদ্যুৎ 168 করিয়! 8:0০ 

01:0016 না হইয়। যার সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় । 
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ছোটখাট অগ্নি নির্বাপণের সাজসরঞ্জাম সব সময় এমন ভাবে প্রস্তুত 

রাখিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনের সময় ইহাদের পাওয়া যায়। 
যথা জল, বালতি, বালি, 5600 7007, সাবল ইত্যাদি । 

আগুন লাগিলে কি করিতে হইবে তাহা নর-নারী নিধিশেষে সকলের 
জান! প্রয়োজন । 

সর্বদা জল মজুত রাখিবে, সম্ভব হইলে রাসায়নিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র 

সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। 

অগ্নি বোম! হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে নিয়লিখিত বিষয়গুলি 

মনে রাখিবে--(১) ম্যাগনেসিয়াম বোমা পড়িলে করণীর কার্ধ_ 

(২) 

(৩) 

09) 

() তিন ভাগ পরিপূর্ণ বালির রান্ত! দিয়া ঢাকিয়া ইহা নির্বাপিত 
করিতে হয় এবং নিরাপদ জারগায় বোমাটিকে স্থানান্তরিত করিতে 

হয়। বালি দিয়া ঢাকিবার সমর চোখে কালো ঢাকনা লাগাইয়া 

হামাগুড়ি দিয় বোমার নিকট যাইবে এবং বালির বস্তাটি বোমার উপর 
বসাইয়! দিবে, কখনও ইহার উপর বালি ঢালিয়া দিবে না । 
(1) জলের ধারা দিয়া বোমাটিকে সম্পূর্ণ বলিয়া! যাইতে দিবে এবং 

আশেপাশের জিনিসগুলি বেগে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে । 

ম্যাগনেজিয়াম বোমার সহিত অতি বিস্ফোরক লাগান থাকিলে 
করণীয় কার্য _ইহ! জলিতে শুরু হওয়ার ছুই মিনিটের মধ্যে ফাটিয়া যায়। 

ইহার নিকটে যাইতে বিশেষ ধরনের শক্ত ঢাল ব্যবহার করিতে হয়। 

50110 01] 73০109৪-_ইহার জন্য রসায়নিক অগ্নি নির্বাপক যন 

ব্যবহার করিতে হয়৷ 

চ7,0501)07০08 8০29৪ প্রথমে জল বা বালুর দ্বারা ইহাকে 

নিবাইয়া ফেলিবে এবং ইহাকে দূরে নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত জলের মধ্যে 
ভিজাইয়া রাখিবে। বেখানে ইহা পড়িয়াছে সেই জারগাও জল দিয়া 
ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। 

অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম ঃ ইহার ব্যবহার ও যত 
চ৩ 7ি8170708 ৩0015512555 05৩৮ 055 আ0. 0515 

5াএ) 2টি 5 5৮9) 0000) এক প্রকারের হন্তচালিত পাম্প, 
যাহ! হইতে একটানা ভাবে আগুনের উপর জলের ধারা নিক্ষেপ করা ষায়। 

ইহ! হইতে মিনিটে ১1 গ্যালন জল বেগে ফেলা যায় এবং ধারায় জল ফেলিলে 
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মিনিটে $ গ্যালন জল ছড়ান যায়। বেগে জল ফেলিতে ইহাকে মিনিটে ৭০ বার 
পাম্প করিতে হয় এবং ধীরে জল ফেলিতে মিনিটে ৩৫ বার পাম্প করিতে 

হয়। এই পাম্পগুলি পনর দিনের মধ্যে অন্ততঃ একদিন ব্যবহার করা! 

উচিত। ইহা করিলে ব্যবহারের সময় কোন প্রকার বাধা বারী করিনে না 

অবপ্ত সময় সময় এই পাম্পে কতকগুলি দোষ দেখ! দেয় ; যথা 

(১) যদি দেখা যায় পাম্প বালতি হইতে ঠিক মত জল টানিতে পারিতেছে 
না তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পাম্পের প্রধান বাল্বটি অনেক দিন ব্যবহার 
না হওয়ায় খারাপ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ পাম্পের বাল্বের ভিতরের বল নিজের 
জায়গায় আাটিয়৷ গিয়াছে । ইহা! সরাইবার উপায়-_পাম্পটি উল্টাইয়া ফেলিয়া জল- 
প্রবেশ পথের জলের মধ্য দিয়া 01 ঢুকাইয়া বলটিকে ঠেলিয়। দেওয়| | 

(২) যদি নলের উপর দিয়া জল উপ্চাইয়া বাহির হয় তাহা হইলে 01800. 

০০1%:টি আরও ঘুরাইয়৷ আরও আাটিয়া বসাইতে হয় । মনে রাখিবে যে, অযথা 
9011%:টি বেণী ত্বাটিনা দিলে পাম্প করা শ্রমসাধ্য হইবে। যদি ইহাতে জল 
উপচাইম়্া পড়া বন্ধনা হয় তাহা হইলে ০০1%:টি খুলিয়া! লইয়৷ তেলে ভিজান 
কাপড়ের টুকর! দিয়! 818টি ঢাকিয়। দিবে | তাহার পর পুনরায় ০০11%:টি 

ঠিক মত বসাইবে। 

9] আগা এর বত 

(১) কখনও 5000 09107-এর সাহায্যে জীবাণুনাশক পদার্থ বা 

পোকামাকড় বিধ্বংসী তৈল ছড়াইবে না। কারণ ইহাতে পাম্পের 
নলের 128-00089 নষ্ট হইয়া যায় । 

(২) পাম্প ব্যবহারের পর সমস্ত জল যাহাতে নলমধ্য হইতে বাহির হইয়া 
যায় সেজন্য নল সর্বদী উচু করিয়া রাখিবে। 

(৩) 77056 বা নল কখনও জমির উপর দিয়! টানিয়া লইবে না। 
(৪) [7086 বা নলটি কখনও টিলাভাবে ছাড়িয়া দিবে না। ইহা ভাল 

' ভাবে কুগুলী পাঁকাইক্লা 1099 এর সাহায্যে পাম্পের সহিত 

বাঁধিয়া! রাখিবে। 

(৫) ব্যবহার করিবার পূর্বে বা পরে নলমুখে ময়লা! বা মাটি আটকাইয়া 
আছে কিনা লক্ষ্য করিবে--ময়ল! থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে পরিফার 

করিবে । 
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(৬) পাম্প কখনও জানালার ধারে এবং সুর্যের আলে! বা উত্তাপের কাছে 
রাখিবে নাঁ_ইহাতে রবারের নল ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা | 

(৭) যদি পাম্পটি জমি হইতে প্রায় ৫' ফুট উপরে একটি ব্রাকেট করিয়া 
দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়! রাখা যায় তাহা হইলে পাম্প ভাল থাকে। 
ঝুলাইবার সময় ৪%7:০1-৮৪ঘটি যেখানে ব্যারেলের সহিত যুক্ত 

হইয়াছে সেই স্থান ব্রাকেটে আটকাইয়া ঝুলাইয়া রাখা চলে । 
(৮) 5৮:০0 09007 পরিষ্কার করিতে গ্রীজ বা ভারী তৈল, 70179 

29100) এবং ০০৮6০) 9,৪১৪ ব! ছেঁড়া স্তাকড়ার প্রয়োজন হয় । 

(৯) নল হইতে জল সম্পূর্ণ বাহির হইয়। গেলে ০০৮6০, ৪56০ দিয়া 

বাহিরের দিক মুছিয়া ফেলিবে ৪৮17্0]) 1)51001১এর 100৮ ₹৪1৮৪-এর 

তারের জালের মধ্য দিয়া একটুখানি ভারী তৈল ঢালিয়া দিয়া 0৮0টি 
চালাইতে হয়-_যাহাতে তৈল ভিতরের দিকে সর্বত্র লাগিয়া যায়। 

79150806৮ 2০. শুকাইয়। লইয়া সামান্ত গ্রীজ লাগাইবে ৷ রবারের 

নলটি কুগুলী পাকাইয়া 7107-এর সহিত 17089 ৮:৪-এর সাহায্যে 
বাধিয়া রাখিবে। 

(১৩) প্রথমে নলমুখটি পরিষ্কার করিবে । যদি ইহা ময়লা জমিয়া আটকাইয়া 

গিয়া থাকে তাহা হইলে 1১058 7176 হইতে খুলিয়া! লইয়া ইহা সাফ 
করিবে। 

উপরোক্ত সব কাজ করার পর ইহাকে বথাস্থানে ঝুলাইয়৷ রাখিবে। মনে 
রাখিবে, বোমার আগুন নিবাইবার সময় ইহা অকেজে! হইয়া গেলে সমূহ 
ক্ষতির সম্ভাবনা । বেসামারিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় 51:20] 79:07 একটি 

অপরিহার্য ষন্ত্র। 

(১০ সি 

90 [গও 0হা]] বা 90 গেছ চালাইবার অভ্যাস 

ইহার জন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম_- 

(১) একটি ৪৮াাছট 007 
(২) কুদুল 

(৩) বাতি 

(8) জল ভরা বালতি। 
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এই ৫211-এর জন্ত তিন জন লোকের প্রয়োজন হয়। ড্রিলের পূর্বে লোকগুলিকে 
১, ২, ৩নং অনুযায়ী সাজাইয়া লইবে। অগ্নি নির্বাপণ করিবার সময় ১নং লোক 
দলপতির কাজ করিবে। তাহার হাতে একটি কুড়ুল, একটি বাতি ও একটি 
জলভরা বালতি থাকিবে । ২নং লোক পাম্পটি বহন করিবে। ৩নং লোক 

আরও অতিরিক্ত দুই বালতি জল লইয়া যাইবে । 
১নং লোক কাজ আরম্ভ করিবার হুকুম দিয়া নিজে নলের মুখ হাতে ধরিয়া 

আগুনের যতটা সম্ভব সন্নিকটে যাইবে । যাইবার সময় আগুন হইতে যতটা 
আড়াল পাঁওয়। যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে । ইত্যবসরে ৩নং লোক যেখানে 

১নং লোক জলের বালতি ঢুইটি রাখিতে বলিয়াছে সেখানে রাখিয়া ১নং লোককে 

1,০৪০টি খুলিতে সাহায্য করিবে । [০৪০টি খোলা হইয়া গেলে ৩ওনং লোক ২নং 

লোকের কাছে ফিরিয়! যাইবে এবং ২নং লোককে জল সরবরাহ করিবে। 

২নং লোক পাম্প করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়৷ পড়িলে ৩নং লোক তাহাকে এই 
কার্ষে সাহায্য করিবে এবং সবসময় ৩নং লোক ১নং লোকের দিকে লক্ষ্য রাখিবে 

যাহাতে তাহার সব ইঙ্গিত ও নির্দেশ বুঝিতে পারে । 
ইতিমধ্যে *নং লোক পাম্পের নলটি জলের মধ্যে ভূবাইয়া ২১ বার পাম্প 

করিয়া নলটিতে জল ভরিয়া লইয়া ১নং লোকের নির্দেশের জন্ত অপেক্ষা করিবে । 

২নং ও ৩নং লোকও পাম্প করিবার সময় যতটা সম্ভব আড়ালের ব্যবহার করিবে । 

১নং লোক 'জল দাও" বলিলে »নং লোক পাম্প শুরু করিবে এবং জল থামাও' 

বলিলে পাম্প চালান বন্ধ করিবে। প্রয়োজন মত নলমুখ ঘুরাইয়া ধারায় অথবা 
বেগে বোম! এবং আগুনের উপর জল নিক্ষেপ করিবে । থাম” হুকুম (109০০1. 

০) পাইলে বালতি হইতে পাম্প উঠাইয়া লইয়া ২।১ বার পাম্প করিয়া নল 

হইতে জল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং 010টি লইয়া বাইবে। 

বেগে জল দেওয়ার দরকার হইলে ২নং লোককে মিনিটে ৭০ বার পাম্প 

চালাইতে হইবে এবং ধারায় জল দিবার সময় মিনিটে ৩৫ বার পাম্প করিতে 

হইবে | 

৩নং লোক সব সময় ১নং লোককে নজরে রাখিবে এবং মাঝে' মাঝে 

তাহার খবর লইবে, কারণ ধেশয়া এবং গরমে ১নং লোক যে-কোন মুহূর্তে অজ্ঞান 
হইয়া যাইতে পারে । 

আগুন নিভাইতে কোন বাধাবিদ্ব থাকিলে কুডুলের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ উহা 

ভাঙ্গা হয়-_-এই কুডুল দমকলবাহিনীর লোকেরা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে । 
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মনস্তাত্বিক যুদ্ধ-_গুজব বন্ধ করিবার প্রক্রিয়া এবং আতঙ্ক 
দমন ও প্রতিরোধ 

চ1১5০1১০1981551 ৬/57667৩--170৬ €০ (0০016518,06 [ও হ00] 

7808০552755 98001 500 00291 

মনন্তাত্বিক যুদ্ধ বলিতে কি বুঝি ? বুদ্ধ পরিচালনায় মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারকে 

আমরা মনস্তান্তিক যুদ্ধ বলিয়। থাকি। এক কথায় বলিতে গেলে ই্হা 

শক্রর বিরুদ্ধে মিথযা প্রচারকার্ধ এবং গুজবের ব্যাপক ব্যবহার । ইহার 
সাফল্যের জন্য অনেক সময় সৈম্ত পরিচালনার প্রয়োজন হয় (11111070 

079785:90.)। মনস্তাত্বিক বুদ্ধ সহজে ঘুদ্ধে জয়লাভ করিতে সাহাধ্য করে। 

কারণ ইহার দ্বারা-_ 
(১) শত্রর মনে আতঙ্কের হ্ষ্টি করা যার। 

(২) শক্রর মনোবল ধ্বংস করিতে পার! যায় । 

(৩) শক্রর নিয়মান্থবতিতা এবং একযোগে কাজ করিবার ইচ্ছা এমন ভাবে 
নষ্ট করিয়া দিতে পার। যায় যাহাতে বেসামরিক জনগণ সামরিক 

বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করা বন্ধ করিবে। 

(8) ইহা শত্রুপক্ষের মনে আত্মসমর্পণ বিধাতার লিখন+_:এই মনোভাব 

আনিয়া তাহাদের কর্মক্ষমতা ও প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস করির়। দের । 

(৫) ইহার দ্বারা সমাজদ্রোহিতা, স্বার্থপরত। এবং অবিবেচক মনোবুত্তি 

স্ষ্টি করিয়া শত্রুর সমাজ জীবন বিষময় করিয়! দেওয়া যায় এবং ইহার 

ফলে দেখা দেয় শত্রুর মধ্যে অন্তবিদ্রোহ। 

(৬) ক্রমাগত মিথ্যা গুজব প্রচার করিলে লোকের মনে সর্বদ1 অস্থিরতার 

ভাব দেখা দেয়। ইহাকে এক কথায় “ঠাণ্ডা লড়াই” বা 4০০1৫ 9৮ 

বল। চলে । 

বিভিন্ন দেশের সরকার নিজের দেশের স্বার্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়! এই 
জাতীয় গুজব রটাইয়া থাকেন। উদ্াহরণম্বরূপ বল। যাইতে পারে-_ধাহার। 

গত সেপ্টেত্বর/অক্টোবর মাসে পিকিং রেডিও শুনিয়াছেন তাহারাই জানেন 

কিরূপে সাম্রাজ্যবাদী চীন ভারতীয় জনগণের মনোবল খ্বংস করিতে অবিশ্বান্ত 

ভাবে নিথ্যা প্রচার কার্য চালাইয় গিয়াছে । 

: শুধু ষে যুদ্ধের সময় এই প্রচারকার্ধ চালান হয় তাহা নহে। শাস্তির সময়ও 
স্টপ্ডা যুদ্ধ চালাইতে মনন্তাত্বিক বুদ্ধনীতির সাহায্য লওয়৷ হয়। এই প্রচারকার্ধের 
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দ্বারা আইনসঙ্গত ভাবে গঠিত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া অন্ত দেশের সরকার 
তাহাদের নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এই মিথ্যা প্রচার- 
কার্ধের দ্বারা শত্রুপক্ষের মধ্যে 'বিভেদ সৃষ্টি করা ষায়। জাতীয় বিভেদ, 

ভাষাগত বিভেদ প্রভৃতির সুযোগ লইয়া আভ্যন্তরীণ একতাবোধ সম্পূর্ণভাবে 
বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া যায়। অখণ্ড ভারতের হিন্দু-মুসলিম বিভেদস্হষ্টি__ 
ইংরেজের মনস্তাত্বিক বুদ্ধের পরিণতি । পাকিস্তানও ক্রমাগত মিথ্যা গুজব রটনা 

করিয়! ভারতীয় মুসলমানদের মনে অলীক হিন্দু ভীতির স্ষ্টি করিতেছে । 
এই যুদ্ধে অস্ত্রূপে ব্যবহৃত হয়-_ 
(১) রেডিও-অনেক সময় দেশের মধ্যে শত্রকর্তৃক পরিচালিত গোপন 

রেডিও স্টেশন এমনভাবে প্রচার কার্য চালার যাহা শুনিলে জন- 

সাধারণের মনে হর যে, এই মিথ্যা খবরগুলি দেশের সরকারী রেডিও 

হইতে প্রচারিত হইতেছে । 

(১) ডাকবিভাগ-_ডাকের সাহায্যে শত্রর প্রশংসা করিয়া প্রচার-পুস্তিকা 

ডাক মারফত বিতরণ করা হর । 

(৩) এরোপ্রেন--এরো প্লেন হইতে ইন্তাহার বিলি করিয়া! শক্রুর মহত্ব এবং 

নিজেদের ছুর্বলতা প্রচার করা হয় ইত্যাদি । 

গুজব রটান ও ইহার প্রতিরোধ 2 গুজব প্রচারিত হয় রেডিও মারফত, 

শক্রর চতুর প্রতিনিধি দ্বারা, নিষ্র্ম। লোক দ্বারা । গুজব একবার রটিতে 
শুরু করিতে অনেকে ইহা উপভোগ করে এবং যাহাদের মনোবল বেশী নাই 

তাহারা সহজেই গুজবে বিশ্বাস করে। বেশীদিন ধরিয়া গুজব শুনিলে উহা! 
সত্য বলিয়। মনে হয়| 

গুজব বন্ধ করিতে প্রয়োজন হয় প্রথমে জনগণকে গুজব সম্বন্ধে সচেতন 

করিয়া দেওয়া এবং গুজবে বিশ্বাস না করিতে প্ররোচিত করা । জনগণের মধ্যে 

প্রত খবর পরিবেশন করা এব: সম্ভব হইলে গুজব রটনাকারীকে কঠোর শান্তি 

দাঁন করা উচিত। আতঙ্ক ও আতঙ্ক নিবারণার্থে করণীয় কার্য পূর্বেই বিশদভাবে 

আলোচনা করা হইয়াছে । 
উদ্ধার কার্য বা 1২০৪০৪৩ ড/০: 

যুদ্ধের সময় বোমা পড়িয়া বহু লোক বাড়ী ঘর, কল-কাঁরখানার মধ্যে চাপা 

পড়িয়া যাঁয়। এই সমস্ত লোকদের ও চাপা পড়া ধনসম্পতি অবিলম্বে 

উদ্ধার করাও বেসামরিক প্রতিরক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ । এই কার্য বাহারা 
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সমাধান করেন তাহাদিগকে উদ্ধারকারী দল বলা হয়। লীডার, ডেপুটি লীডার, 
মোটর চালক এবং আট জন লোক লইয়া এই দল গঠিত হয় । 

যদিও দুর্ঘটন! বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু ছূর্ঘটনার জন্য যে সমস্তা 
দেখ! দেয় তাহার রূপ প্রায় সব সময়ই একই প্রকার । বোমা বর্ষণের দ্বারা 
এলাকাসন্থ্িত সব বাড়ীগুলি একেবারে ভূমিসাত্হইয়া যাইতে পারে, আর কোন 
কোন বাড়ী আংশিক ভাঙ্গিয়া৷ পড়িতে পারে। ইহার ফলে অনেক লোক 
ধ্বংসত্ৃপের নিয়ে চাপা পড়িয়া! যায়, অনেকে আহত হয় এবং বহুলোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, আহত লোকেরা বাড়ীর ছাদে বা 
উপর তলায় আটক পড়িয়াছে-_তাহাদের নীচে নামিবার উপায় নাই। বহু মুল্যবান 
সম্পত্তিও ধ্বংসন্ূপে চাপ। পড়ে । বৈছ্যতিক লাইনে 9০৮৮ 0170916 হইয়া 

আগুন জলিয়া যায, আবার কোথাও কোথাও অগ্নিবোম! বর্ষণের ফলে ভীষণ 
অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই সব অবস্থা হইতে জনগণকে উদ্ধার করিতে হইলে 
স্বেচ্ছাসেবকগণকে এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষাদলকে উদ্ধার কার্ষের কলা-কৌশল 
এবং অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ভালভাবে শিখিতে হয়। যদি অবিলম্বে ধ্বংসত্তূপে 
আটকপড়া লোকদের উদ্ধার কর হয় এবং তাহাদের সাহায্য দিবার বন্দোবস্ত 
করা হয় তাহা হইলে বিপদের সময় জনগণের মনোবল অটুট থাকে । 
উদ্ধারকারী দলের কার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁড়ী-ঘর হইতে মানুষ ও গবাদি পণ্ড উদ্ধার 
করা। এইজন্য উদ্ধীরকার্ষে ধ্বংসত্তুপ সরান, দড়ি ও মই-এর ব্যবহার, ভারী 
য্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজন হয়। এই কাজ শক্তিশালী লোকেরাই সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন করিতে পারে। 

এই দলের কাজ হইতেছে-_ 
(১) ধ্বংসস্তূপ হইতে শীঘ্গতিতে মনুষ্য ও গবাদি পণ্ড উদ্ধার করিয়া 

তাহাদের প্রাণরক্ষা! কর] । 

(২) প্রয়োজন মত আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অথবা 

তাহাদের প্রাথমিক চিকিংসকদের হন্তে অর্পণ করা। 

(৩) ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহ হইতে মৃতদেহের উদ্ধার করা। 

(৪) ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃছের বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং 

& ধ্বংসততূপ হইতে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী উদ্ধার করা। 
ঠা বিপদজনক দেওয়াল, বাড়ী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়৷ দে ওয়! । 
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গৃহে আগুন লাগিলে আগুন হইতে আটকপড়া লোকদের উদ্ধার করিতে 
কি ভাবে চলাফেরা করা উচিত তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । ধ্বংসপ্রাপ্ত 
গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ও অনুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা! বিধেয়। উদ্ধার 
কার্ষের সাফল্য নির্ভর করে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের উপর | উদ্ধার কার্ষের জন 
পর্যবেক্ষণের উদ্দেন্ত হইল সঠিকভাবে জানা-_-কতজন লোক কোথায় কোথায় 
আহত অবস্থায় আটক পড়িয়াছে। ইহা জানিলে তবে কি উপায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প 
সময়ের মধ্যে তাহাদের উদ্ধার করা যাইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায়*। 

উদ্ধার কার্ষের জন্য প্রাথমিক পর্যবেক্ষণকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায-_ 
(১) অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত খবর । 

(২) নিজের পর্যবেক্ষণ । 

সাধারণতঃ আহতদের সম্বন্ধে প্রাথমিক সংবাদ পাওয়। যায় স্থানীয় দয8:99 
এবং 17000976 0206 হইতে । ভয৪:97. এবং 17010977 ০180০: ছাড়াও 

আহত এবং পার্খববর্তী লোকের নিকট হইতেও এই সকল খবর সংগ্রহ করা 
ষায়। উদ্ধারকারী দলের একথা মনে রাখা! দরকার ষে, আহত এবং পার্খবর্তী 
লোকেরা অনেক সময় উত্তেজনার বশবর্তা হইয়া অতিরঞ্জিত খবর দিয়া থাকে। 

এই খবর সংগ্রহ করিবার পর উদ্ধারকারী দলের দলপতিকে ভালভাবে 
পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হয়-_আহত ও আঁটকপড়া লোকেরা কোথায় কোথাক়্ 

আছে এবং বাড়ীর গঠন কিরূপ, ধ্বংসের পরিমাণ কত। ইহার পর দলপতি 

উদ্ধার কার্ষের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ভাঙ্গ৷ বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় 

সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য । ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিবার 
পূর্বে প্রথমেই বাঁড়ীটির ধবংসোন্ুখ অংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্তব্য । 

উদ্ধার কার্য করিবার জন্য উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে নিলিখিত জিনিসগুলি 
থাকে" 

(১) গাইতি 
(২) সাবল 
(৩) কপিকল 

(8) দড়ি, মই 
(৫) পাইপ কাটিবার যন্ত্র 

(৬) ছৃতার মিশ্তরির যন 
(৭) প্রাথমিক চিকিৎসার দ্রব্য ইত্যাদি । 
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আহতদের ধ্বংসস্ত,প হইতে বাহির করিবার ব্যবস্থা ১ উপরতলা 
হইতে লোক উদ্ধার করিবার জন্য দড়ির মই ব্যবহার করা! চলে । 

আহতদের কাধে ফেলিয়া, ধরাধরি করিয়া, হাতের উপর বসাইয়া, অথবা 
সুবিধাজনক যে-কোনো উপায়ে উদ্ধার করিতে হয়। গুরুতররূপে আহতদের 
স্্রেচারের সহিত বাঁধিয়া কপিকলের সাহায্যে উপর হইতে নীচে নামান উচিত। 
উদ্ধার করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে ষে, আহতরা যেন কোনক্রমে একটুও 
কষ্ট অনুভব পা করে। 

আহতদের উদ্ধার করিবার পর থুতদেহগুলি উদ্ধার করিয়া সকারের জন্য 

যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হয় | 

ধ্বংসস্তূপের নীচে আটক পড়া লোকদের শ্বীস-প্রশ্বীসের জন্য বায়ু চলাচলের 

ব্যবস্থা প্রথমেই করিতে হইবে । খুব সাবধানে ধ্বংসম্তপ অপসারণ করিবে 
যাহাতে কেহ আঘাত না পায়। 

বোম! বর্ষণের পর সাধারণতঃ অগ্নি নিরবাপক দল ও উদ্ধারকারী দল পূর্ণ 
সহযোগিতার সহিত কার্য করিয়া থাকে । 
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71:50 81-এর অর্থ হইল হঠাৎ আহত ব| অনুম্থ হইলে রোগীর প্রাথমিক 
চিকিৎসা বিধান করা । ইহার উদ্দেশ্ট তিন প্রকার--প্রথমতঃ, রোগীর জীবন 

রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ, রোগীকে যতণীঘ্র সম্ভব স্থুস্থ করিয়া তোলা এবং তৃতীয়তঃ, 

যথাবথ চিকিৎসা-ব্যবস্থা শুরু না হওয়া পর্ধস্ত যাহাতে রোগীর অবস্থা খারাপ না হয় 

তাহার ব্যবস্থা! করা । প্র/থমিক চিকিৎস! বিধানের উদ্দেগ্ত এই নয় যে, শিক্ষিত 

চিকিৎসকের কাধভার গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে রোগীদের চিকিৎসা ভার গ্রহণ 

করা। সাধারণ নাগরিক জীবনে এবং বিশেষ করিয়! জরুরী অবস্থাকালে 

প্রাথমিক চিকিৎসা বিধান করিতে শিক্ষা করা প্রতি শিক্ষিত নাগরিকের কর্তব্য | 

প্রীথমিক চিকিৎসা বিধান করিতে হইলে প্রথমেই জানা দরকার রোগীর 
অন্থস্থতার কারণ কি? এই কারণ বুঝিতে সাহায্য করে-_ 

(১) রোগের উৎপত্তির ইতিহাস বা! দুর্ঘটনার সঠিক বিবরণ | ইহা জানিবার 

জন্য রোগীর বন্ধু বা আশে পাশের লোকের কাছে দুর্ঘটনার খবর লওয়া 
বিধেয়। 



(২) 

(৩) 
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রোগের লক্ষণ। যথা, রোগী কি অনুভব করিতেছে-_কীপুনি, সংজ্ঞা- 
লোপ, ব্যথা ইত্যাদি। রোগীর নিকট হইতে এই সব লক্ষণের বিবরণ 
শুনিয়া দেহের কোন্ অংশ রোগের উৎপতিষ্থল তাহা জানা যায় । 
রোগী উপরোক্ত বিষয়গুলি সব বলিতে সক্ষম না হইলে রোগীর স্বরূপ 
দেখিরাও বুঝিতে পার! যায় রোগের কারণ কি ? ষথা-_-ফোলা,, কাটা, 
অঙ্গের মচকান ইত্যাদি । ইহাতে প্রাথমিক চিকিৎসক রোগীকে 
দেখিয়া রোগের স্বরূপ মোটামুটি নির্ণয় করিতে পারিবেন । 

পরে নিম্নলিখিত চিকিৎসা-ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ; ষথাঁ-__ 

(১) 

(৯) 

(৩) 

রোগের কারণ যদি তখনও বিদ্যমান থাকে তবে তাহা দূর করা। 

যদি নিং্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে 
নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসের ব্যবস্থা করা। 

বেণী রক্তপাত হইতে থাকিলে উহা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি । 
প্রাথমিক চিকিৎসা বিধানের পর অচিরে রোগীকে তাহার গৃহে নিরাপদ 

স্থানে বা হাসপাালে যথা সম্ভব শীঘ্র প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক 
চিকিৎসকগণের অনুসরণযোগ্য সাতটি অমূল্য নিয়ম হইল-- 

(১) 

(২) 

(৩ 
(9) 

(৫) 

(৬) 

(৭) 

যাহা প্রথমে করণীয় তাহা শাস্তভাবে এবং যথাসম্ভব শ্ীপ্র করা । 
রোগীন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া থাকিলে অচিরে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস 
প্রশ্বীন চালাইবার ব্যবস্থা করা । 

রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা । 
আকণ্সিক ন্নারবিক বিক্ষোভ (5১9৫0. ) যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা 
করা এবং ইহা৷ শুরু হইয়া থাকিলে তাহার প্রতিকার করা । 
রোগীকে সাহস দান করা। 

রোগীর চারিদিকে ভীড় করিতে না৷ দেওয়া। 
যতশীগ্ত সম্ভব রোগীকে চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা । 

মানবদেহের অস্থি, মাংসপেশী ও শিরা-উপশিরার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
91801 0৩5০8719000 06 1301255) 7/10050155 ৪00 4৯06055 

মানবদেহ গঠিত হইয়াছে হাড়, মাংস, পেশী এবং শিরা-উপশিরা দ্বারা । 
দেহের ভিতর মানুষের কাঠামো! হিসাবে আছে নরকংকাল। ইহা ঢাকা আছে 
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মাংস এবং মাঁংসপেশীর দ্বারা | সবার উপরে আছে চামড়ার আবরণ। কংকালগুলি 

দেখিতে নানা আকারের এবং ইহার প্রত্যেকটি জোড়া আছে কবজার মত সন্ধি 
দ্বারা! । মানুষের কাঠামোর সবার উপরে আছে মন্তকের অস্থি বা করোটি। খুলির 

মানবদেহের কাঠামো 

হাঁড় খুব শক্ত এবং বেলের খোলার মত চ্যাপটা। করোটিকে মোটামুটি ছুই ভাগে 
ভাগ করা যাইতে পারে-_ 

(১) 02%01079 বা ঘিলুর আধার । 

(২) মুখ । র 
0790100-4র মধ্যে ঘিলু থাকে এবং মুখের হাড়ে অনেকগুলি গর্ত আছে 

--যেমন, নাসিকাঁগহ্বর, কর্ণগহ্বর ইত্যাদি। মুখগহ্বরের ছুই পাশে আছে-- 
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উপরের চোয়াল ও নিয়ের চোয়াল। নিয়ের চোয়াল ছাড়া মাথার সমস্ত 
হাড়গুলি দৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত । করোটির পিছনের দিক হইতে মেরুদণ্ডের ষে 
২৬টি হাড় আছে তাহার ভিতরে একটি নালী-গহবর আছে । এই নালী-গহ্বর 
কোমরের তলদেশ পর্যস্ত লথ্বা হইয়া গিয়াছে | এই গহ্বরের মধ্যেই মস্তিষ্ক 
হইতে প্রলঘ্ব স্ুযুয়াকাণ্ড বা 5109] ০০: আছে । মেরুদণ্ড বা ₹9:208৪তে 

৩৩টি হাড় আছে। ইহার ৭টি আছে গলায় (০০9:5102] ), ১২টি আছে 

পিঠে (910:9019 ), ৫টি আছে কোমরে (1010091), ঘহা)0-এ আছে ৫টি 

(এই ৫টি অস্থি একত্র সংযোজিত এবং ইহাকে বলা হয় ৪০20) এবং 
লেজের অস্থিতে ৫টি__ইহাও একত্র সংযোজিত এবং ইহাদের বল! হয় ০০৫্য্। 
বক্ষগহবরের ছুই পার্খে ১২ খানি করিয়া ২৪ খানি পঞ্জরাস্থ্ি (লা৪) আছে 

এবং ইহাদের মধ্যে একটি ৪6০:1000 বা উরঃফলক দিয়া বক্ষপঞ্জর রচিত হইয়াছে । 
বক্ষপঞ্জরের মধ্যেই বক্ষগহবর | উপর হইতে নীচের দিক দিয়া এইগুলি গণনা করা 
হয়। প্রথম সাত জোড়া পঞ্জরাস্থিকে বলা হয় আসল পণ্তরাস্থি বা ৮0৪ 2091 

এইগুলি উরঃফলকের সহিত সংযোজিত থাকে । নীচের পাঁচ জোড়া পঞ্জরাস্থিকে 
বলা হয় নকল পঞ্জরাস্থি বা 19159 1709 | ইহাদের মধ্যে ৮ হইতে ১০ নম্বরের 

অস্থিগুলির সামনের দিকে পরম্পরের সহিত সংযোগ আছে। ১১ এবং ১২ নম্বরের 

অস্থি ছুটি কোন কিছুর সহিত জোড়া নহে । এইজন্য ইহাদের £10%6776 1109 

বল! হয়। 
পঞ্জরাস্থির কাজ হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসকে রক্ষা করা । বক্ষগহ্বরের দুই পার্খে 

আছে ছুইটি ফুসফুন এবং তাহার মাঝখানে বাম দিক ঘেষিয়! থাকে হৃদ্পিগ। 
ইহার নিম্নে থাকে উদর গহবর | এই ছুই গহবরের মধ্যে আছে একটি মাংসপেনীর 
দেওয়াল- ইহার নাম মধ্যচ্ছদ| বা 18007557) | উদর গহবরে আছে--ডান 

দিকে যরুৎ বাম দিকে প্লীহা এবং পাকস্থলীগ্রহণী (0০0920972), কু্রান্ত্র ও বৃহ্দন্ত্। 
পাকস্থলীর পিছনের দিকে আছে ছুইটি বুক্ধ (50:69) ইহা হইতে ছুই মৃত্রনালী 
বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহা! ছাড়া স্ত্রীলোকদের তলপেটে স্বতন্ত্র জরায়ু আছে। 

দেহের উপরের দিকে আছে কণ্ঠার অস্থি (০0119৮ 7১009) ইহা দেখিতে 

সামনের দিকে ইংরেজী অক্ষর 45%এর মতন । ইহার ভিতরের দিক উরঃফলকের 
সহিত সংযুক্ত এবং বাহিরের দিক ৪০৪01 ব! কীধের হাড়ের সহিত সংযুক্ত। 
কাধে একটি অস্থিসন্ধি আছে। এখান হইতে বাহুর উধর্ব শাখা নামিয়া 
আসিয়াছে । নিম্নহন্তে কনুই হইতে কবজি অবধি দুইটি অস্থি আছে। ইহার 

25 
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বাহিরের দিকের ছাড়াটিকে বলা হয় £৪0108 এবং ভিতরের হাড়টিকে বল! হয় 
8108 | এই হাড় ছুইটির নীচেই আছে কবজি ( দ8%) ইহাতে ৮টি হাড় 
আছে। হাতের তালুতে ৫টি হাড় আছে! বুড়ো আঙ্গুলে ২টি এবং অন্থান্ঠ গ্রতিটি 
আঙ্গুলে ৩টি করিয়া হাড় আছে। 

শ্রোণিচক্র এবং নিম়নদেহের অস্থি-_শ্রোণিচক্র, মেরুদণ্ডের নিয়ভাগে 

সংযোজিত। ইহাতে দুইটি ভাগ আছে। ইহার নীচে আছে উরুর অস্থি বা 
19:00: | ইহার উপরের দিকটা! গোলাকৃতি এবং ইহা নিতম্বাস্থ্ির সহিত একটি 
অস্থিসন্ধির দ্বারা সংযুক্ত । ইহার নীচের ভাগকে অধঃশাখা বলে এবং ইহা 
হাটুর হাড়ের সহিত একটি 196911% দ্বারা সংযোজিত । 

পায়ের নিম্নাংশে দুইটি লম্বা অস্থি আছে--(১) 1%1%, (২) মাএ | 

প্রথমটি বেশ মোটা এবং ইহাই হাটুর সহিত সংযোজিত থাকে । ইহার 
নিশ্নভাগ পায়ের গোছার সহিত সংযোজিত। পায়ের পাতায় সর্ব সমেত ৭টি 

অসমান হাড় আছে। ইহাদের (59. বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ 

অস্টিটি গোড়ালি। এই সাতটি হাড়ের সামনে আরও ৫টি ছোট হাড় আছে। 

তাহা ছাড়া বুড়ো আঙ্কুলে দুইটি এব অন্ত আহ্কুলগুলিতে ৩টি করিয়া হাড় আছে। 

ছুই বা ততোধিক হাড়ের সংযোগম্থলকে অস্থিসন্ধি (10106) বলা হয়। 

সন্ধিগুলি স্থান বিশেষে নানাপ্রকার হইয়া! থাকে । যথা_ 
(১) কোথাও কোথাও ইহাকে কজার মতন মোড়া (11289 310177৮) যায়। 

যথা-_কনুই, হাটু । কোথাও ঝ৷ হাড়ে হাড়ে অল্প এপাশ-ওপাঁশ মাত্র করা যায় 

( 8110175০106), আবার কোথাও ব! একটি হাড় অন্ত হাড়ের গহবরে আশ্রয় 
লইয়া ঘুরিতে পারে (1021] ৪৪০6 10120 )। যথা--কাধ এবং নিতম্ব । হ্হা| 

ছাড় আর এক রকমের অস্থিসন্ধি আছে-_ইহার সাহায্যে একটি হাড়কে অবলম্বন 
করিয়া অন্ত হাড়টি উহা প্রদক্ষিণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া একপ্রকার অচল 
অস্থিসন্ধি (2560 10176) আছে। যথা-_মাথার খুলির জোড়া জায়গাগুলি। 

মাংসপেনী £ ক্রিয়া অনুযায়ী মাংসপেশীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । 
বথা”-. 

(১) এঁচ্ছিক পেশী _ইচ্ছান্থ্যায়ী ইহা চালনা করা যায়। 

(২) অনৈচ্ছিক পেশী ইহা! নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। যথা, পাকস্থলী । 
(৩) হৃদ্পেশী-_ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিত ছন্দে 

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আপন কার্য করিয়া যায়। 
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মাংলপেশীগুলি অবস্থান অনুযায়ী কোথাও লম্বা, কোথায়ও চেপ্টা এবং 

কোথাও বা অতি পাতলা ও বক্ষ হয়। ইহা খুব নরমজিনিস। কিন্ত হাড়ের 
গায়ে লাগিয়! থাকার সময় ইহ! দড়ির মত শক্ত হইয়া যায়। প্রত্যেকটি মাংসপেশী 
অতি হুক ঝিল্লির আবরণী দ্বারা আবৃত বা স্বতন্ত্র থাকে । 

শিরা-উপশিরা হ আমাদের দেহের প্রতিটি কোষকে খান্ভ সরবরাহ করে 
রক্তআোত। এই রক্তশ্রোত কতকগুলি ধমনী ও শিরার ভিতর দিয়া গ্রবাহিত 

। | | প্া।10৬ 
পথ 82£55০ছ৪ 285551121 : |] ছ্ং 11), 

৭১ ্ূ ৪২২ 
ডি 

৯25555055 

১০11 

552 

০০০ 

রি ই টিন ্ ১০. 

৬ ৫ ফেমাস ৪ ৬৮১১১৯৬ চিনি £55৬হ5 
৮০২ 

৫ 

পি শপ 
এ ৯৯ 

৪০০০১ 
7০০১৬৬।৩ 

মা 

শৈ পি 

৩... 

ইট 
৪১০৮৩০৩১০০৪ 2 ৬ ৬. নে ৮৭৪, 

স্পট শাক ্ 

₹৫৯ ০ । থপ 14 বু টস ক :১৫ 

৯ 

4 

0.০ ৬৮711 
এ 

9৮০ 70717151 

ঢ বং টি 

/ এ ৩০582855888. 
চিনি 5 55558 রি ৮০৫ 

2০9184-1 

মানবদেহের শিরা-উপশিরা 

হয়। এই প্রবাহ বজায় রাখে হৃদ্পিগড। হৃদপিণ্ড সব সময় বিগুদ্ধ বস্তকে 
ধমনীর (৪: ) ভিতর দিয়! সর্বাঙ্গে ঠেলিয়া পাঠাইয়৷ দেয়। প্রথম যে 
ধমনীর মধ্য দিয়া দেহে রক্তপ্রবাহ শুরু হয় ভাহার নাম ০০ এবং ইহা 

পায়ের বৃদধানষ্ঠের মত মোটা । ইহা ফতই দূরে গিয়া পড়ে ততই ক্রমশ ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। শেষে ইহা চুলের মত সু (৩%[211%) হইয়া পড়ে। 
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রক্তপ্রবাহ সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হওয়ার পর আবার হৃদ্পিণ্ডের দিকে ফিরিয়া আসে 

কতকগুলি সরু সক্ক শিরার (51709 ) ভিতর দিয়া। 'ক্রমেই এই শিরা মোটা 

হইতে থাকে । হৃদপিণ্ডের কাছে আসিয়া ইহা ছুইটি মহাশিরায় পরিণত হয়। 

শিরা-উপশির। হইতে রক্তক্ষরণ এবং উহ। বন্ধ করার পদ্ধতি 
£1107751) ড 100115 8100. 0219811515 315০006 8750. 78505005 

1০07 98012121775 5৪০7, 

যখন দেহের কোন জায়গা কাটিয়া বা ছিড়িয়া যায় তখনই আমরা তাহাকে 

ক্ষত বলিয়া! থাকি । ইহার ফলে রক্তক্ষরণ হয় ও দেহে রোগ-সংক্রামিত হইতে 

পারে। ক্ষতকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ কর! যায় 

(১) কোনো ধারাল জিনিসে কাটা 

(২) এবড়ো! থেবড়ো ভাবে কাটা 

(৩) থ্যাতলাইয়া কাটা । 
(৪) ছিদ্র ভাবে কাটা । 

যে-কোন ভাবে কাটুক না কেন, রক্তক্ষরণ হইবেই। যদি ধমনী কাটিয়া যায় 

তাহা হইলে রক্ত ছিটকাইয়! বাহির হইবে এবং ইহার রঙ হইবে লাল ও উজ্জ্ল। 
যদি শিরা কাটিয়! যায় তাহা! হইলে রক্তের রঙ হইবে কাল্চে এবং রক্ত ধীর 

শ্রোতে বাহির হইবে । যদ্দি চুলের মত সরু ধমনীগুলি ছি'ড়িয়! যায় তাহা হইলে 
ক্কতল্থীনের সব জায়গা! দিয়া রক্তক্ষরণ হইবে । এই সমস্ত ক্ষতের প্রাথমিক 

চিকিৎসা প্রণালী নিয়ে দেওয়া হইল-_ 
(১) রোগীকে ভালভাবে রাখা । 

(১) যে স্থান হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে সেই জায়গা উচু করিয়া রাখা । 

(৩) ক্ষতস্থানটি খুলিয়া ফেলা । 
(৪) ক্ষতস্থানে রক্ত জমিয়া গিয়া থাকিলে তাহা সরাইতে নাই। যদি দেখা 

যায় যে, ক্ষতম্থানে ময়লা পড়িয়! গিয়াছে তাহা হইলে অবস্থ তাহা 
অপসারণ করিতে হয় । 

(৫) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতম্থানে চাপ দিতে হয় এবং তুলা দিয়া 

| ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হয় । 

(৬) ষদ্ি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে গ59$ দিয়া কষতস্থানটিকে “বিশ্রাম” 
্ দিতে হয়। 
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রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে ক্ষতস্থানে প্রত্যক্ষ চাপ দেওয়ার পদ্ধতি 
(১) 

(২) 

(৩) 

ছোট ক্ষত হইলে-__ক্ষতস্থানের উপর তুলা রাখিয়া আঙ্গুলের দ্বারা 
চাপ দিতে হইবে । . 
কাটা অংশ ফাক হইয়। থাকিলে ছুই হাতের সাহায্যে চাপ দিয়া কাটা 
অংশ ছুইটিকে নিকটে আনিতে হইবে । পরে তৃল! লাগাইয়া চাপ দিয়া 
ব্যাণ্ডেজ করিতে হইবে। 
যদি ক্ষতস্থান হইতে হাড় বাহির হইয়া পড়ে বা! ক্ষতস্থানের মধ্যে 
বাহিরের কোন জিনিস এমনভাবে ঢুকিয়া থাকে-_যাহা বাহির করা 
যাইতেছে না, তাহা হইলে ক্ষতস্থান ছাড়িয়া উপরে চাপ দিবে, ক্ষতস্থানের 
উপর সরাসরি চাপ দিবে না। পরে এমনভাবে তুলা রাখিবে যাহাতে এঁ 
হাড় বা বাহিরের জিনিসের উপর চাপ না পড়ে । ব্যাণ্ডেজ বীধিবার 

সময়ও এ ছুইটির উপর চাপ না দিয়! কোনাকুনিভাবে জোরে ব্যাণ্ডেজ 
বাধিবে। আঘাতের দ্বারা ষদি মাথার খুলির হাড় ভাঙ্গিয়া বাহির হয় 
বা বাহিরের জিনিস মাথার খুলির ভিতর প্রবেশ করে তাহা হইলে 

70 ব্যবহার করা বিধেয় । 7১9 রক্তে ভিজিয়া গেলে উপরে 
আরও তুলা দিতে হইবে । 

চ38790885 2 ক্ষতস্থানের উপর যে আবরণ দেওয়া হয় তাহাকে 0:955106 

বা 05099 বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্ রক্তক্ষরণ বন্ধ করা, আঘাতপ্রাপ্ত স্থলকে 

রক্ষা করা, ক্ষত-ন্থানকে সংক্রামণ হইতে রক্ষা করা । 1)7998175-এর জন্য 

নিয্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হণ্র-_ 

(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

6:111290 8202০ (জীবাণুমুক্ত জালি কাপড় ) 

01981) 2812০ ( পরিফার জালি কাপড় ) 

[07162507007 07955117% (জরুরী অবশ্থায় ব্যবহার করিবার মত 

সাধারণ কাপড় ) 
কখন কখন ঠাণ্ডা সেক দেওয়ার জন্য ভিজ! তোয়ালে বা ফ্লানেলের 
টুকরা ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 

প্রধানতঃ ছুই প্রকার ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হয়-_. 

(১) 

(২) 

[11970090197 381)09£6 (ত্রিকোণাকার ব্যাণ্ডেজ ) 

[01197 13%09%65 ( জড়ান ব্যাণ্ডেজ ) 

প্রথম প্রকারের ব্যাণ্ডজের জন্ত ৩৮ ইঞ্চি চৌকা কাপড়ের টুকরাকে 
কোনাকুনিভাবে কাটিয়া লইতে হয়। ইহার সর্বাপেক্ষা লম্বা ধারটিকে 7889 বলা 
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হয়। “বুক, মাথা প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে এই ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা 

হয়। বুকে ব্যাণ্ডেজের ন্নিং তৈয়ার করিয়াও এই ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হয়! এই 

ব্যাণ্ডেজ বাধার প্রণালী 

ব্যাণ্ডেজ বাধিবার জন্য 269 10106 ব্যবহার 

করা হয়| 00101900270 [715060:9 হইলে 

বাবাহিরের কোন জিনিস ক্ষতস্থানে ঢুকিয়া 
থাকিলে উহার চারিপাঁশে 2106 79৫. দেওয়া 

হয়। মাথা, কপাল, চোখ, চিবুক, কাধ, 

কন্ুই, হাত, দাবনা, হাটু, পা ইত্যাদির জন্ত 
[০0119 108100%99 ব্যবহৃত হয় । 

ব্যাণ্ডে খুব শক্তভাবে বা টিলাভাবে 
বাধা উচিত নয়। 

পদ্ধতি আহতের সামনে দীড়াইয়া 
ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ ধর। ব্যাণ্ডেজের খোলা 

ংশের বাহিরের দিক হইতে ব্যাণ্ডেজ বীধা 

শুরু কর। অল্প এবং সমান চওড়া স্থানে 

ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হইলে সাধারণ ভাবে ব্যাণ্ডেজ 
জড়াও। শেষ পরাস্ত ৪9665 011) দিয়া 

আটিয়া দাও। ক্ষতম্থান সমান চওড়া না 

হইলে 96796 50178] পদ্ধতিতে ব্যাণ্ডেজ 

জড়াও। হাটু বা পায়ের গোছায় বাংলা 

অঙ্ক ৪-এর আকারে বাগ্ডেজ জড়াও। কাধ, 
কুচকি এবং বুড়া আহ্কুলের জন্য ৪109 পদ্ধতিতে (একটু পরিবতিত ৪ অঙ্কের 
ঠায়) ব্যাণ্ডেজ জড়াও। প্রাথমিক চিকিৎসকদের এই ব্যাণ্ডেজ বাধার প্রণালী 
অভ্যাস কর৷ অপরিহার্য । পার্খের চিত্রে ব্যাণ্ডেজগুলির স্বরূপ দেখ । 

রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে চাপ দেওয়ার জায়গ। 

চ১65৪8:৬ ০010 

(১) ঘাড়ের উপরদিকে ক্ষত হইলে মাথার রক্তবহা ধমনীর উপরে । 

(২) ঘাড়ের নীচের দিকে ক্ষত হইলে কণ্ঠান্থির উপর ও নীচের দিক। 
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(৩) কুুই এবং তাহার নীচে রক্তক্ষরণ হইলে উপর হাতের ভিতরের 
দিকের ধমনী । 

(8) পায়ের দিকে ক্ষত হইলে কুচকির উপর | (প্রথমে রোগীর হাটু 

এবং কুচকির কাছে হুমড়াইয়া লইয়া পরে কুচকির ভাজের 
মাঝামাঝি জায়গায় দুইটি বুড়ো আঙ্গুল রাখিয়া জোরে চাপ দিতে 
হয়।) ৩৭৯ নং পৃষ্ঠায় চিত্র দেখ । 

রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে ক্ষতস্থানে পরোক্ষ চাপ দেওয়ার পদ্ধতি 

সংকোচশীল ব্যাণ্ডেজ বা টুর্নিকেট-_ইহার জন্য ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ, 615%8019 

৪1৮ রবারের ব্যাণ্ডেজ বা নল প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। অত্যধিক 

রক্তক্ষরণ হইলে বা অনেকক্ষণ ধরিয়া পরোক্ষ চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ দড়ি দিয়া বাধিয়া উহার ভিতর কাঠি 
ঢুকাইয়৷ মোচড় দিতে থাকিলেও চলে__যতক্ষণ ন| রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় ততক্ষণ চাপ 
দিতে থাকিবে | ,.৫ মিনিট অন্তর বাঁধন টিলা করিতে হয় এবং লক্ষ্য করিতে হয় 

রক্ত বন্ধ হইয়াছে কি না। রক্ত বন্ধ না হইলে পুনরায় বীধন দিতে হইবে । ইহাতে 
836 বা অন্য ব্যা্ডেজ ব্যবহার করিবে না। রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবার 
সময় ব্যাণ্ডেজ বাধিবার সময় লিখিয়! দিবে । ধমনী কাটিয়া গেলে ক্ষতম্থানের 

উপরের দিকে বীধন দেওয়া কর্তব্য এবং শিরা ক।টিলে ক্ষতস্থানের নীচের দিকে 

বাধন দিতে হয় । 

আহত ব্যক্তিদের অপসারণ অস্থায়ী 891এর ব্যবহার 

অস্থিভলের চিকিৎসা 

17০৬ £০ ০2 2. ৬/০০0050. 1075009 10800179 (02202য 

591275 8100 ৩৪ 00006 01 175.0007৩ 

আহত ব্যক্তিদের লইয়া যাইবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদের যতদূর 
সম্ভব কম নড়াচড়া করান উচিত। স্ট্রেচার থাকিলে সন্তর্পণে রোগীকে উহাতে 

শয়ন করাইয়া লইয়া যাওয়া সর্বাপেক্ষা নিরাপদ | চলিতে সক্ষম এইরূপ লোকদের 
সামনে পিছনে 1)02097. 02560] দিয়া, আর যাহারা চলিতে অক্ষম তাহাদের 

1)8100. 98069 পদ্ধতিতে বা £1670%1 11 পদ্ধতিতে লইয়া! যাওয়া যায়। 

ক্ষতম্থানকে বিশ্রাম দিবার জন্য কাঠের 80180 এবং ৪116 না থাকিলে সৈম্তদের 
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বেলায় একদিকে বেয়নেট অন্যদিকে রাইফেল রাখিয়া ব্যাণ্ডেজ বীধিয়া লইয়া 
যাওয়া যায়| 

দুর্ঘটনায় হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াকে 788029 বলে । ইহা ছুই প্রকারের 
লী 91701016 চ72,0020, 

/” (২) 00207209770. 77906019 । 

00107100100 778060:৩-এ হাড় ভাঙ্গিয়! চামড়া ফুটিয়া বাহির হইয়া আসে । 

হাড় ভাঙ্গিয়া যত টুকরাই হউক না কেন, চামড়। অটুট থাকিলে তাহাকে 51070 
[80029 বলে | 001200000. 80$0:৪-এ ব্যাণ্ডজ করার পদ্ধতি পূর্বেই 

বরিত হইয়াছে এবং 81176 ব্যবহার সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হইয়াছে । 81770 
ঢ22060:৩-এ ব্যাণ্ডজের জন্য ৪]11776 বা উহার বিকল্প কিছু ব্যবহার করিবে । 

আকম্মিক স্ায়বিক উত্তেজনা 
91)0০1 

ইহার অর্থ আকন্মিক শ্নায়বিক বিক্ষোভ এবং তজ্জনিত জীবনীশক্তির হাস। 

ইহার দ্বারা রক্ত চলাচল ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং গুরুতর আঘাতের পর 
এই ম্বায়বিক বিক্ষোভই মৃত্যুর কারণ হইতে পারে । 
আহত হইলে রক্তক্ষরণ বা স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে এই বিক্ষোভ দেখা দেয় । 

রক্তক্ষরণ সর্বদা না-ও দেখা যাইতে পারে- আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও হইতে 
পারে। ইহার লক্ষণ হইতেছে 

(১) রোগীর মাথ! ঘোরায় 'ও সংজ্ঞাহীন ভাব হয় 

(২) দেহ শীতল হইয়া যায় 

(৩) বমন উদ্রেক হয় 

(৪) মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায় 
(€) চামড়া ভিজ! ভাব হয় 

(৬) নাড়ীর গতি প্রথমে ধীর হইয়া পড়ে এবং পরে খুব ক্ষীণ ও 
দ্রুতগতিতে চলে 

(৭) সংজ্ঞ। লোপ পায়। 

এই অবস্থায় রোগীকে সাহস দিতে হয়, কোন প্রকার উত্তেজন! যাহাতে না 

হুর সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, চিৎ অবস্থায় শয়ন করাইয়া দিতে হয়| মাথায় 
আঘাত ন! থাকিলে মাথা! একটু নীচ অবস্থায় রোগীকে একপাশ করিয়া রাখিতে 
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হয়। মাথায় আঘাত থাকিলে কীধ হইতে মাথা! একটু উচু রাখিতে হয়। গলা, 
বুক এবং কোমরের কাপড় হালকা করিয়! রাখিতে হয়, পরে রোগীকে কম্বল দিয়া 

চাঁপা দিয়া রাখিতে হয় । চা, দুধ, কফি বা জল একটু একটু করিয়া খাইতে দেওয়া 
যাইতে পারে, কিন্তু অত্যধিক রক্তক্ষরণ হইলে ( আভ্যন্তরীণও ) কিছুই খাইতে 
দিবে না। স্ট্,চার-এর পায়ের দিক অল্প উচু করিয়া রাখিতে হয়। যথা সম্ভব 
শীঘ্র রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

সংজ্ঞালোপ বা 87,০০188০108705588 

সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান লোপ পাইলে তাহাকে “কমা” (09708 ) বলে। সামান্য 
জ্ঞান থাকিলে “স্ট,পাঁর* (9980: ) বলে । জ্ঞানলোপের প্রধান কারণ-_ 

(১) মন্তকে আঘাত 

(৯) বেশী 9100 পাওয়া 

(৩) শ্বাস রোধ । 

শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ উপরোক্ত তিন প্রকার কারণে জ্ঞানহারা রোগী 

দেখিতে পাইবে। ইহাদের প্রাথমিক চিকিৎসাবিধান পদ্ধতি হইবে-_ 
(১) রোগীর নিকট হইতে ভীড় অপসারণ 
(২) বাধন দেওয়া থাকিলে খুলিয়া ফেলা 

(৩) বাতাস দেওয়৷ 

(৪) গলা, বুক ও কোমরে শক্ত বাধন থাকিলে টিলা করিয়। দেওয়া 

(৫) তারপর রোগীকে কম্বল জড়াইয়া স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা করা । 

একথা কখনও ভূলিবে না ষে, এরূপ রোগীকে মুখ দিয়া কখনও কিছু খাওয়ান 

উচিত নয় এবং এই প্রকার রোগীর উপর কোনরূপ তাপ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ । 
কখনও এরূপ রোগীকে একলা ফেলিয়া রাখিবে না। 

আগুনে পোড়া এবং উষ্ণ তরল পদার্থে পোড়া ক্ষত 
তেনেও 200 505105 

তরল এবং শু উভয় প্রকার পদার্থের দ্বারা শরীর পুড়িয়া যাইতে পারে। 
যেমন--+গরম জল, গরম তৈল প্রভৃতি এবং গরম লোহা ইত্যাদিতে সেক! লাগিয়া 
পুড়িয়। যাওয়া! মানুষের দেহের উপর উভয়ের ফল একই প্রকার। ইহাতে 

চামড়া লাল হইয়া! উঠে, ফোন্কা পড়ে এবং শুষ্ক আগুনে পুড়িলে অঙ্গপ্রতঙ্গ 

পুড়িয়া কয়লার মত হইয়! যাইতে পাঁরে। বিপদের গুরুত্ব নির্ভর করে 
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যে অঙ্গ পুড়িয়াছে তাহার উপর | তবে সাধারণ ভাবে একথা বল! যাইতে পাঁরে 
যে, যত বেণী জায়গা! পুড়িবে বিপদও তত বেশী হইবে। 

চিকিৎস! পদ্ধতি £ উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে হাত পরিষ্কার করিয়া লইবে, পরে 
জীবাণুমুক্ত তুল! বা খুব পরিষ্কার কাপড় দিয়া পোড়া! জায়গ! চাপা দিবে-__যাহাতে 

বাহিরের বাতাস পোড়া জায়গায় লাগিতে না পারে। এমন ভাবে ব্যাণ্ডেজ 

করিবে যাহাতে এঁ তৃলা বা কাপড় সরিয়া যাইতে না পারে। পোড়া জায়গার 
ফোন্কা ফাটাইবে না। 51১00 নিবারণের ব্যবস্থা করিবে । যথা সম্ভব শী 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে । ট্টানিক এসিড' (% ) থাকিলে তাহাতে স্তাকড়া 

ভিজাইয়া লাগাইলে ভাল ফল পাওয়া যায় । 
যুদ্ধকালে রাসায়নিক দ্রব্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহ'রকে 

গ্যাস যুদ্ধ বল! হয়। এই যুদ্ধে সাধারণতঃ 10088910 ৪৪ এবং 10679 

2৪৪ ব্যবহার কর।.হইয়া থাকে | 00502: 38৪ তৈলজীাতীয় তরল পদার্থ 

ধীরে ধীরে ইহ! বাম্পে পরিণত হয়। ইহার কার্যকরী ক্ষমতা অনেকক্ষণ থাকে । 

ইহা দেহের সংস্পর্শে আপিলে সেই স্থান পুড়িয়া লাল হইয়া যায় এবং ফোস্কা। 
পড়ে । অনেকক্ষণ বাদে এই লক্ষণগুলি দেখ৷ দেয়। 

৩:৮৪ &%৪ তরল জাতীয় দ্রব্য এবং ইহা দেহে লাগিয়া ত্বক ভেদ 

করিয়া রক্তপ্রবাহে মিশিয়া ষায়। ইহা হইতে নিস্ত বাষ্প চক্ষু ও নাসিকার 

দ্বারা রক্তপ্রবাহে সংক্রামিত হয়। রক্তপ্রবাহ বিষাক্ত হইলে মস্তি, নুযুগ্নাকাণ্ড 
এবং অন্ঠান্ঠ স্নায়ুর উপর ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে শ্বাসকষ্ট, 

ভীষণ শীরঃপীড়া, নাক এবং চক্ষু হইতে জলক্ষরণ, দৃষ্টিকষ্ট, অল-প্রত্যঙ্গাদির 
বিক্ষোভ, পক্ষাঘাত, এমন কি হৃদ্যন্তরের ক্রিয়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। 

উপরোক্ত গ্যাস তরল অবস্থায় শরীরে লাগিয়া থাকিলে তুলা বা কাপড় দ্বারা 

অনায়াসে এ তরল পদার্থ শুষি়া লইতে হয় ( কখনও এ স্থান ঘসিতে নাই )। 
সাবান-জল দিয়! এ স্থান ভালভাবে ধুইয়া ফেলা দরকার । এক পাইন্ট জলে বড় 
চামচের এক চামচ সোডি-বাই-কার্ব মিশাইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। 

পোড়া এবং ফোন্কার গন্য সাধারণভাবে চিকিৎস! করিবে। যদি এঁ তরল 
পদার্থ কোনক্রমে উদরস্থ হইয়া থাকে তাহা হইলে রোগীকে যে-কোন উপান্কে 
বমি করাইয়! দিবে । 

িওঃ০ ৫৪৪-এর বেলায় রোগীর মাংসপেশীর মধ্যে £066720005001%7 26200109 

ইনজেকসান দিবে এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইবার চেষ্টা করিবে। 
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জলে ডোবা বা 0:০570808 
লোক জলমগ্ন হইলে তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রথমেই তাহার 

পোশাক খুলিয়া ফেলিয়! শুষ্ক কাপড় পরাইয়! দিবে। পরে পেটের ভিতর 
হইতে জল বাহির করিয়! দিয়! কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্থীস কার্য চালাইবে। 

সর্প দংশন বা 998৩ 7386 

সর্পাঘাত হইলে দংশনম্থলের ঠিক উপরে (07:0109% বাধন দিয়া উহার 

কিছু উপরে আর একটি বাধন দিবে । টাতের দাগ দুইটির উপর ১ ইঞ্চি 
গভীর করিয়া ছুরি দিয়া আড়াআড়ি ভাবে চিরিয়া দিবে যাহাতে রক্ত বাহির হইয়া 
যায়। বিষাক্ত রক্ত নীল বর্ণের হয়। রন্তু লাল রঙের হইলে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট 

জলে মিশাইয়৷ ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেলিবে। 'ল্যাকৃসিন” থাকিলে ব্যবহার করিবে । 

রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না । 1০৫]-নিবারক চিকিৎসাও চালাইতে হইবে । 
কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্থাস বা 4৮06015] 55285 00 

দম বন্ধের কারণ 

(১) অম্রজান-এর অভাব 

(২) বাহির বা ভিতর হইতে শ্বাসনালীর রোধ 

(৩) ফুসফুসের মধ্যে জল সঞ্চয় 

(৪) বৈদ্যূতিক 51700 

(৫) বিষ বা বিষাক্ত গ্যাসের ক্রিয়া । 

দম বন্ধের লক্ষণ__ 

(১) হুূর্বলত। 
(২) দ্রুতগতিতে ছোট ছোট শ্বাস গ্রহণ 

(৩) মাথা ঘোরা 

(৪) মুখ, ঠোট ও নখ ফ্যাকাসে হওয়া 

(৫) গলার শিরা ফুলিয়! উঠা 

্ (৬) ধীরে ধীর জ্ঞান লোপ। 

চিকিগুস! £ প্রথমে শ্বাস রোধের কারণ দূর করার পরে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস- 
্রশ্থীস চালাইতে চেষ্ট! করিতে হয় ৷ পরে 91,০০-এর চিকিৎস! করিবে । ত্তৎপরে 
সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসার-ব্যবন্থা করিবে । যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস 

চালাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ষথ] সম্ভব শ্ীপ্র ইহা শুরু কর! উচিত । 
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কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাইবার অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে-_ 

(১) 59189: 2358189. পদ্ধতি বা বাঁছু উঠান/পিছনে চাপ দেওয়া 
পদ্ধতি । 

(২) ৩০1)%16£ বা শোয়! অবস্থায় চাপ দেওয়া পদ্ধতি । 

(৩) 157 110-08015 0:555029 পদ্ধতি | 

(8) 9115859: বা 400 116 01)886 10955 পদ্ধতি | 

(৫) মুখ হইতে মুখে নিঃশ্বাস দেওয়ার পদ্ধতি । 

(১) রোগীকে উপুড় করিয়! শোয়াইয়া দিবে। তাহার হাত দুইটি যেন কপালের 
নীচে থাকে । মাথা একেবারে সোজা থাকিবে, কারণ ইহাতে গলার শ্বাসনালী সম্পূর্ণ 

খোল! এবং বাধনমুক্ত অবস্থায় থাকিবে । রোগীর মাথার দিকে শুশ্রধাকারী 

হাটু গাড়িয়া এমনভাবে বসিবে যেন একটি হাটু রোগীর মাথার কাছে এবং 

একটি পা কন্ুই-এর পাশে থাকে । এইভাবে বসিষ্সা দুইটি হাত সপপূর্ণকূপে 

খুলিয়৷ রোগীর 71:00109£ 0120৩-এর নীচের দিকে এমনভাবে রাখিবে যাহাতে 

মেরুদণ্ডের দুই পাশে বুড়ো আঙ্গুল ছুইটি পাতা অবস্থায় থাকে । এইবার নিজের 
হাত সোজ৷! রাখিয়া রোগীর দেহের উপর ঝুঁকিয়! পড়িয়া নিজের দেহের চাপ দিবে 

এবং “এক" “দুই” গণনা করিবে । “তিন' বলার সময় দেহের চাপ রোগীর গা ঘেষিয়া 
উপরের দিকে টানিয়া আমিবে এবং ছই হাত দিয়া রোগীর কম্পই-এর কাছে বাহুটি 
ধরিবে এবং “চার*, “পাঁচ' গণনা কর! অবধি হাত তখনও সোজা! রাখিয়া! পিছন দিকে 

ঝুঁকিয়া যাইবে । লক্ষ্য রাখিবে, ষেন কোনক্রমে রোগীর বুক মাটি হইতে উঠিয়া না 

পড়ে । “ছয় গণনা করার সময় রোগীর উধ্ব বাহু মাঁটির উপর ছাড়িয়া দিবে এবং 
হাত ঘষিয়! 9:00109: 0189-এর নীচে পূর্বাবস্থায় লইয়া যাইবে । তালে তালে 

মিনিটে ১০ বার করিয়া সমগ্র প্রক্রিয়াটি করিয়া যাইবে । যথা-_-“এক* “হুই”_চাপ 
দাও, “তিন*_থাম এবং হাত কমুই-এর কাছে লইয়া যাও, “চার, পাচ _বাহু টান, 

£ থাম এবং হাত ঘবিয়া 9:০0190₹ 0159-এর নীচের দিকে লইয়া যাও। 
রোগী নিংশ্বীস লইতে আরন্ত করিলে শুধু বাহু উত্তোপন প্রক্রিয়া বজায় রাখ । 

যথা__“চার? 'পীচ”-এ টান, "ছয়'-এ থাম কিন্তু 8009109£ 01809-এর নীচে দিকে 

চাপ দিবে না! যদি রোগীর বুকে বা বাহুতে আবাত থাকে তাহা হইলে এই 
পদ্ধতি ব্যবহার করিবে না। তখন [71]) 1126 020. 7):9880:6 পদ্ধতি ব্যবহার 

করিবে। 
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(২) 501589151 পদ্ধতি 5 উপুড় করিয়] হাতের উপর মাথা রাখিয়া! রোগীকে 

শোয়াইয়া দিবে ষেন মুখখানি একপাঁশে ছেলান অবস্থায় থাকে । শুশ্রযাকারী 
রোগীর নিতত্ব বরাবর ছুই হাটু পাতিয়া রোগীর একপাশে বসিবে। এইবার 
নিজের হাত ছুইটি সোজা রাখিয়া! হাতের কবজি ছুইটি রোগীর পিঠে রাখিবে। 

আন্গুলগুলি পিঠের উপর পাতাইয়া রাখিবে ; বুড়ো'আশ্গুল ছুটি অন্ত আশুলগুলির 
সমকোণে থাকিবে । এইবার নিজের সামনে/পিছনে ছুলিয়! চাপ দিবে এবং চাপ 

কমাইবে। মিনিটে ২০ বার করিয়া এই প্রক্রিয়া করিবে। 

(৩) রোগীকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দিবে । যে হাতে আঘাত নাই সেই 
হাতের উপর মাথা সোজাভাবে রাখিবে। শুশ্রষাকারী রোগীর নিতম্বের এক পাশে 

হাঁটু রাখিয়৷ আর এক পাশে পা রাখিয়া বসিবে। পরে শ্রোণির হাড় ছুই দিক 
দিয়! চাঁপিয়! ধরিবে এবং হাত সোজা রাখিয়া পিছন দিকে এমনভাবে ঝুঁকিয়! যাইবে 
যাহাতে রোগীর শ্রোণিদেশ জমির উপর হইতে ৪-৬” ইঞ্চি, উঠিয়া! পড়ে। ইহা 
করিবার সময় “এক' দুই” “তিন” গণনা করিবে। "চার গণনা করিবার সময় শ্রোণি- 
দেশ' মাটিতে ছাড়িয়া দিয় ছুই হাত ঘষিয়া পিঠের মাঝামাঝি 8100109ত 01909- 

এর নিম্ন অবধি লইয়া যাইবে । বুড়ো আন্গুল দুইটি মেরুদণ্ডের ছুই পার্থ থাকিবে । 

এইবার পাঁচ” ছয়” 'সাত” গুণিতে গুণিতে নিজ দেহের ভর দিয়া সামনে ঝু"কিয়া 

চাঁপিবে। “আট+-এ ধীরে ধীরে চাপ কমাইয়া হাত ঘষিয়া শ্রোণিদেশে লইয়া 

যাইবে । মিনিটে ১০ বার এই প্রক্রিয়া করিবে । 

(8) রোগীকে চিৎ করিয়! শোয়াইবে। মাথার নীচে কিছুই থাকিবে না। 

শুশ্রাধাকারী মাথার কাছে হাটু পাতিয়া বসিবে। রোগীর ছুই হাতের কবজি 

ধরিয়া হাত দুইটি সোজাভাঁবে রোগীর মাথার উপর দিয়া জমি অবধি লইয়া 
যাইবে। এইবার হাত দুইটি তুলিয়া! নিজে ঝুঁঁকিয়া রোগীর হাতের কবজি দুইটি 
তাহার! বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া সোজ! ভাবে নীচের দিকে 

চাপ দিবে । এই প্ররক্রিয়! মিনিটে ১০/১২ বার করিবে। 

(৫) শুশ্রধাকারী নিজে জোরে নিঃশ্বাস লইয়া রোগীকে হী! করাইয়া তাহার 

ঠোটে ঠোট রাখিয়। মুখ দিয়া ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে বাতাম প্রবেশ 

করাইবে।' পরে মুখ সরাইয়া লইবে যাহাতে নিক্রিয় ভাবে রোগী প্রশ্বাস ছাড়ে । 
এক হাতে রোগীর নাক চাপিয়া রাঁখিবে যাহাতে নাক দিয়া বাতাস বাহির ন! 
হয়। এইবপ প্রক্রিয়া মিনিটে ২০ হইতে ২২ বার করিবে । 



13 

আণবিক আন্ত, ক্ষেপণাস্ত্র এবং আণবিক আস্ের 

বিপদ ও প্রতিরক্ষা 
০1657 ড/৩৪12০25, 711851155 8750. 12922570501 বি০155 

উ।০৪১0708 5250 2০66০0০02 

/892050 901০৮4 (পরমাণু গঠন )£$ আমর! যে-কোন বস্ত দেখি 

না কেন, তাহার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ যাহ] রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ 

করিতে পারে তাহাকে আমরা পরমাণু বলিয়া থাকি। পরমাণুর অভ্ভান্তরে 

না-ধর্মী ইলেকট্রন আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরমাণু তড়িৎ নিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহার 

কোন পরা” বা, “অপরা” তড়িৎমাত্রা নাই। ইহা হইতে বলা যাইতে 

পারে ষে, পরমাণুর ভিতরে হা-ধর্মী বা ইলেক্ট্রনের |বপরীত ধর্মী কণিকা 

থাকিতেই হইবে । পরমাণুর কেন্ত্রে তই প্রকার কণিক! থাকিতে পারে-- 
(১) প্রোটন এবং (১) নিউট্রন। এই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় 

কতকগুলি না-ধর্মী ইলেক্ট্রন । প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনের ওজন কিন্তু একই 
প্রকার নহে । একটি প্রোটনের ওজন একটি ইলেক্ট্রনের ওজন অপেক্ষা প্রায় 

১৮৫০ গুণ বেশী। প্রোটনগুলি হাঁধর্মী কণিকা, কিন্তু নিউট্রন কণিকা 

গুলিতে হা-ধর্মী বা না-ধর্মী কোন বিছ্যতের ভার নাই । এই নিউট্রনগুলি তড়িৎ 

নিরপেক্ষ । হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্তান্ত সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণুতেই এই 
(নিউট্রন আছে। নিউট্রন এবং প্রোটনের ওজন একই প্রকার । সকল প্রকার 

মৌলিক পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় বিচ্যৎ মোক্ষণে একই না-ধর্মী কণার স্থষ্টি হয়। 

যদি কোন গ্যাসের অণুর উপর রঞ্জনরশ্মি পড়ে, তাহ! হইলে উহা হইতে সর্বদাই 
ইলেক্ট্রন নির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই ইলেকট্রন যে-কোন জড় পরমাণুর 
উপাদান। , 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডের অভিমত এই যে, প্রত্যেক পরমাণুর 

মধ্যস্থলে একটি অতি নুক্ম গুরুভার কেন্ত্র আছে এবং কেন্দ্রের ভরটি পরমাণুর 
প্রায় সমস্ত ওজনের জন্ত দায়ী। এই কেন্দ্রের নাম পরমাণু কেন্দ্র বা নিউর্লিয়াস। 

এখানেই পরমাণুর সমগ্র প্রোটন এবং নিউট্রন পুজীভূত থাকে । ইহার মধ্যে কোন 
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ইলেক্ট্রন নাই। কেন্ত্রস্থ প্রোটনের সংখ্যার দ্বারাই পরমাণু-কেন্দ্রের হাধ্মী 
বিছ্যৎ-এককের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। পরামাণু-কেন্ত্রের চারিদিকে ইলেক্ট্রন 
কণিকাগুলি সর্বদ] চক্রাকারে ঘুরিতেছে। পরমাণু-কেন্ত্রের মোট পরা-বিছ্যুতের 

পরিমাণ বাহিরের ইলেকৃট্রনৈর মোট অপরা-বিছ্যৎ ভারের সমান। এইজন্যই 
পরমাণুটি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে । পরমাণুর কেন্দ্রের চারিদিকে 

ইলেক্ট্রনগুলি ঘুরিলেও ইহাদের গতিপথ বিভিন্ন! ইহাদের গতিবেগ প্রতি 
সেকেণ্ডে প্রায় ১২০০ শত মাইল । বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রের 

চারিধারে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেক্ট্রন ঘোরে । যথা- হাইড্রোজেন পরমাণুতে 

একটি প্রোটনের চারিদিকে একটি ইলেক্ট্রন প্রদক্ষিণ করে। হিলিয়ামের 

পরমাণুতে পরমাণু-কেন্ত্রে আছে দুইটি প্রোটন ও ছুইটি নিউট্রন এবং এই কেন্দ্রটি 

প্রদক্ষিণ করিতেছে দুইটি ইলেক্ট্রন । কার্ধনের পরমাণু-কেন্ত্রে ৬টি নিউট্রন ও 

৬ট প্রোটন আছে এবং পরমাণু-কেন্ত্রের চারিদিকে ৬টি ইলেক্ট্রন ঘোরে । এই 

ইলেক্ট্রন ৬ঁটির মধ্যে ২টি ঘোরে পরমাণু-কেন্দ্রের নিকটতম চক্রপথে এবং বাকী 

৪টি ঘোরে. ইহার পরবর্তী চক্রুপথে । নিকটতম চক্রপথের ইলেক্ট্রন ছুইটির 

গতিপথের ব্যাস সমান হইলেও উহার! বিভিন্ন সমতলে ঘোরে, বাকী চারিটি 

ইলেক্ট্রনও এইরূপ সমান ব্যাসের গতিপথে কিন্ত বিভিন্ন সমতলে পরমাধু- 

কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। 

কোন কোন পরমাণুতে আবার ই লেক্ট্রনের ঘুরিবার জন্য একটি তৃতীয় বা 

ততোধিক চক্রপথ আছে। কিন্তু কোন .পরমাণুরই প্রথম চক্রপথে দুইটির 

অধিক ইলেক্ট্রন থাকিতে পারে না এবং অন্ান্ত চক্রপথে সাধারণতঃ আটটির 

অধিক ইলেক্ট্রন থাঁকিতে পারে না। পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনের 

সংখ্যা সমান এবং কেন্্স্থ ইা-বিছ্যুৎশক্তি চক্রপথের না-বিছ্যুৎশক্তির সমান। 
ইলেক্ট্রনগুলি চক্রাকারে ঘুরিতে থাকায় উহাদের মধ্যে একটি কেন্ত্রাতিগ 

শক্তির (09৮06562] 20:99 ) স্তি হয়। এইজন্ ইলেক্ট্রনগুলি ছুটিয়া 

বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করে কিন্তু ভিতরের হাঁঁশক্তির টানের জন্ত ইহা 

ছায়া যাইতে পারে না। ফলে একটি দড়িতে টিল বাঁধিয়া ছুড়িয়া দিলে এবং 

বাহিরে নিক্ষেপের শক্তি অব্যাহত রাখিলে উহা! যেমন চক্রাকারে ঘুরিতে 

থাকিবে ইলেক্ট্রনগুলিও সেইরূপ পরমাুংকেক্তের চতুর্দিকে বৃত্তাকার ঘুরিতে 
থাকে । এই অবস্থায় কেন্ত্রাতিগ টান ও কেন্ত্রের আকর্ষণের টানের মাঁন সমান 

থাকে । 
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তেজজ্ত্রিয়ত। £ যে পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যায় অত্যন্ত 

বেশী হয়, সেই পরমাণুর কেন্দ্রটই স্বত:ভঙ্গুর হয় অর্থাৎ আপন! হইতেই ভাঙ্গিতে 
থাকে । যথা"_ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ । 

যখন এই পরমাণুর কেন্দ্রগ্ুলি ভাঙ্গিতে থাকে, তখন ইহাদের ভিতর হইতে 

আপনা-আপনি বিভিন্ন প্রকার রশ্মি নির্গীত হয়। এই রশ্মিগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 
- আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি। পরমাণু-কেন্দ্রের এই ভাঙ্গনকে 
তেজ্ত্িয়া বা 28010  9%61%165 বল! হয়। তেজস্ক্রিয় মৌল হইতে 

সর্বাবস্থায় এবং সর্বদাই রশ্মি বিকিরণ চলিতে থাকে । আলফা রশ্শিগুলি সুদ্র 

ক্ষুদ্র পরা-বিদ্যুৎ বাহী (+) কণিকার প্রবাহ। ইহাতে দুইটি প্রোটন ও দুইটি 

নিউট্রন একত্রে থাকে । বিটা রশ্শিগুলি অপরা-বিদ্যতবাহী (-:) ইলেকৃট্রনের 

প্রবাহ । আর গামা রশ্মিগুলি আলোকের মত সুক্ম তরঙ্গশ্রোত। এক কথায় 

বল! যায় যে, তেজস্ক্রিয় মৌলে নিউট্রন যখন প্রোটনে রূপান্তরিত হয় তখন 
ইলেক্ট্রনগুলি উৎক্ষিপ্ত হইয়া এই বিটা রশ্মি স্থষ্টি করে। ইউরেনিয়াম হইতে ' 
আলফা এবং বিটা রশ্মি উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে উহা! রেডিয়ামে পরিণত হয় । 

রেডিয়ামও তেজক্ত্রিয়। ইহা হইতে আলফা! এবং বিটা রশ্মি বাহির হইয়া! গেলে 
রেডিয়াম সীসাতে পরিণত হয়। তখনই পরমাণু-কেন্ত্রে ভারসাম্য আসে এবং 

এবং তেজক্রিয়তার পরিসমান্তি ঘটে । পরমাণুর ওজন নিউট্রন ও প্রোটনের 

ওজনের উপর নির্ভর করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যখন প্রোটনের সংখ্যা 
ঠিক থাকে, নিউট্টনের সংখ্যার হাঁসবুদ্ধি হয় তখন পরমাণুর ওজনেরও হরীসবুদ্ধি 

হইবে। কিন্তু উহার ক্রমাঙ্ধ একই থাকিবে । একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন 
ওজনের পরমাণু হওয়! সম্ভব । এই বিভিন্ন ওজনের পরমাণু প্রকারকে 190601998 

বলা হয়! যথা-_নিয়ন গ্যাসের পরমাণু-ক্রমাস্ক ১০, কিন্তু উহাতে দুই প্রকারের 
পরমাণু আছে যাহাদের গুরুত্ব ২০ এবং ২২। 

(১) ১০টি নিউট্রন+১০টি প্রোটন+- ১০টি ইলেক্ট্রন (ক্রমাঙ্ক ৮০010. 

100771901১০ ) গুরুত্ব ২০)। 

(২) ১২টি নিউট্রন+১০টি প্রোটন+১০টি ইলেক্ট্রন (ক্রমাঙ্ধ ১০3 

গুরুত্ব ২২)। | 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ইলেক্ট্রনগুলি পরমাণু-কেন্দ্রের চারিদিকে ক্রমবর্ধমান 
ব্যাসের কতকগুলি বিভিন্ন সমতলের চক্রপথে ঘুরিতে থাকে | সর্বাধিক মোট ৭টি: 
বেষ্টনীতে বা চক্রপথে ইলেক্ট্রনগুলি প্রয়োজন মত অবস্থিত থাকিতে পারে । 
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কেন্দ্রের নিকটতম স্তর হইতে দুরতম স্তরগুলিকে ক্রমান্বয়ে ঘা,100 স্তর 
বলা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ঘু বেষ্টনীতে ২টি এবং এ ঝেষ্টনীতে ৮টির 

অধিক ইলেকৃট্রন থাকিতে পারে না। 

পারমাণবিক অস্ত্র 
০1৩৪: ৬/ ৩৪2৩7 

খন আমরা সাধারণ রাসায়নিক দাহা বস্ত হইতে শক্তি পাই, তখন 

আমরা পরমাণুর কেবলমাত্র উপরের খোলসটিকে ব্যবহার করি, অর্থাৎ 
আমরা ইলেক্ট্রনগুলি হইতে শক্তি সঞ্চয় করি। কিন্তু যখন পারমাণবিক 
দাহ বস্ত হইতে শক্তি সংগ্রহ করি, তখন সে শক্তি পাই পরমাণু- 
কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসের অর্থাৎ প্রোটন ও |নউট্টনের পুনরিন্তাস হইতে । 

ইলেকৃট্রন পর্যায়ে আমরা ষে শক্তি পাইতে পারি তাহার মান কয়েকটি 
ইলেক্ট্রনের ভোল্ট মাত্র। কিন্ত নিউক্লিয়াসের বিস্ফোরণ হইতে যে শক্তি 
উদ্ভূত হয়, তাহার মান ইহার দশ লক্ষ গুণ বেশী। নিউক্রিয়াসের বিস্ফোরণে 
অর্থাৎ পরমাণু-কেন্দ্রের বিল্ফৌরণে যে শক্তি প্রন হয়-(১) তাহার মান 

অত্যধিক বেণী, (২) তেজস্রিয়তার বর্ণালী ভিন্নপ্রকার, এবং (৩) এই বিশ্ফোরণ" 

প্রন্থত প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। এইজন্য বলা যায় যে, সাধারণ রাসায়নিক 
বিস্ফোরণ এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরম্পর হুইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমাণুর 

ভিতরে অপরিসীম শক্তি বন্ধ অবস্থায় আছে, তাহ পূর্বেই বলা হইয়াছে! এই 
বিভিন্ন নিউক্লিয়াসকে পরমাণু-কেন্দ্রে ধরিয়। রাখিতে শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে । 
তেজস্ক্রিয় পরমাণুর পরামাণুকেন্দ্রে অত্যধিক সংখ্যায় নিউট্রন ও প্রোটন 
থাকায় পরমাণু-কেন্দ্রটি অস্থায়ী ও স্বতঃ ভঙ্কুর অবস্থায় থাকায় ইহার উপর 
যথোচিত শক্তিতে আঘাত করিলে কেন্ত্রুটি ভাঙ্গিয়! টুকর! টুকর! হইয়া যাঁয়। 
সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ একটি মৌলের পরমাণু হইতে অপর 
একটি মৌলের পরমাণুর স্থষ্টি হয় এবং যতক্ষণ নাঁ পরমাণুকেন্্রটি সাম্যাবন্ডা 
লাভ করে ততক্ষণ কেন্দ্রটি এইরূপ ভাঙ্গিয়! চলে। এই প্ররক্রিয়াটিকে ভা385100 
বল! হয়। 77-288-এর সাধারণ তুলনামূলকভাবে দুর্লভ একস্থানীক (1৪০6০) ) 
788107-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ইউরেনিয়ম 0-288 একস্ানীক 
(1৪০6০ )-কে এই উদ্দেস্তে সরাসরিভাবে ব্যবহার করা চলে ন! কিন্তু ইহা হইতে 
অন্ত একপ্রকার তেজস্ক্রিয় দ্রব্য 200-289 পাওয়া যায়-+যাহা বিন্ফৌরক হিসাবে 
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ব্যবহার করা চলে। হিরোসিমায় যে আণবিক বোম| নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাতে 
[-28 ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু নাগাসাকিতে ব্যবহৃত আণবিক বোমাটি 
ছিল ৮77-2393বোম! | ম188107-এর প্রতিক্রিয়া হইতে যে অসম্ভব তাপ স্থৃটি হয়, 
তাহা 8':810% নামক প্রতিক্রিয়া শুরু করিতে সাহায্য করে। এই প্রতিক্রিয়ার 
জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বনু মিলিয়ন ডিগ্রী । 75107-এর ফলে অসম্ভব 
শক্তি ছাড়াও শক্তিশালী নিউট্টনগুলি মুক্তি পায়। এই নিউট্রনগুলি আবার 

[0-838-এর একন্থানীক ( 18060) ) গুলির [7185101) গুরু করে । এক কথায় 

বলিতে গেলে পারমাণবিক অস্ত্রের মূলস্থত্র [98107 হইতে 05101) এবং 

তাহার ফলে আবার 195100 | পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ হয় পরমাণু 

কেন্দ্রীণের পারম্পরিক প্রতিক্রিয়! বিভাজনে (01781) 75800100 £1981010 )। 

কিন্তু হাইড্রাজেন বোমার শক্তি পাওয়া যায় হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে 
ভারী হাইড্রোজন পরমাণুকেন্জ্রীণের মিলনে ( মা 05107 )। হাইড্রোজেনের 

পরমাণুকেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন এবং ইহার চতুর্দিকে ঘোরে একটি ইলেক্ট্রন । 

হাইড্রোজেনের ছুইটি একন্থানীক (18০8১) আছে--একটির নাম 
10999200 ( [) এবং অন্যটির নাম গুদা৮আ। (চকু) 10956000ঘ 

অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া 1)80 (10676921000 0106) বা ভারী জল 

তৈয়ারী করে। লিথিয়ম ধাতু বা 100০8, পরমাণুকে নিউট্রন 
কণিকা দ্বারা আঘাত করিয়া [61070 18060) তৈয়ারী করা ষায়। হাইড্রোজেন 
এবং 7)886920 অথবা হাইড্রোজেন এবং গা পরমাণু কিম্বা ছুইট 

একজাতীয় পরমাণুর মিলনে প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেন বোমার 
বিস্ফোরণ এই মিলনেরই ফল। একটি হাইড্রোজেন ও একটি 1816100% 

পরমাণুর [08107 হইলে 19"? লক্ষ ইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তি বা 126৮. শক্তি 
কৃষ্টি হয় এবং একটি 70996920107 ও একটি গণ 0007 পরমাণুর মিলনে 

উৎপন্ন হয় 176 109, শক্তি (লক্ষ ইলেক্ট্রন ভোল্ট- 29, )। 

7[-285 বা 2-889 (00106021020) 1060692আ]0 এবং ঢাহ680-এর 

সাহায্যে প্রস্তত হয় হাইড্রোজেন বোমা । 0-28 বা -289-এর ছুইটি ছোট 
ছোট খও যাস্ত্রিক উপায়ে একত্রিত করিলে তাহাদের মিলিত ওজন. 
0061021 27%৪৪-এর বেনী হওয়ায় 01810 29866102, শুর হয় এবং বিস্ফোরণ 

ঘটে। ইহা হইতে উৎপন্ন লক্ষাধিক ডিগ্রী সেটিগ্রেড তাপ 7)959হ020 এবং 
[৮৮ পরমাণু কেন্ত্রীণের 85100 ঘটায় এবং এই থার্মোনিউর্রিয়র 
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£89010-এর ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহ! সাধারণ পারমাণবিক বোমার 

শক্তির চেয়ে শত-সহস্্ গুণ বেণী। এই বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় বিকীরথ 

বেশীর ভাগই নিউট্রন কণিকার সাহায্যে উৎপন্ন। একটি হাইড্রোজেন বোমার 
বিস্ফোরণে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহ! পারমাণবিক বোমার শক্তি অপেক্ষা হাঁজার 

গুণ বেণী এবং ইহার ধ্বংসশক্তি পারমাণবিক বোমার প্রায় ১০ গুণ বেশী। 
ইহার বিশ্ফোরণে ৯ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ স্থান সম্পূর্ণ ধ্বংসন্ত,পে' পরিণত 
হইবে এবং চারিদিকে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গার সবকিছু বিক্ষোরণের 

উত্তাপে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে এবং কাছাকাছি যতপ্রকার ধাতু থাকিবে সবই 

গ্যাসে পরিণত হইবে । একটি ৯০ মেগাটন বোমার বিস্ফোরণে যে শক্তি উৎপন্ন 

হয় তাহা ২০০০৯,০০০ টন গু টব-ণা. বিস্ফোরণের সমান। ইহার ফলে চতুর্দিকে 
২০০ বর্গ কিলোনিটারের মধ্যস্থিত সব বাড়ীঘর ধ্বংস হইয়া যাইবে । ৫০০ বর্গ 

কিলোমিটার স্থানের মধ্যে ঘরবাড়ী বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে | হাইড্রোজেন বোমা ফাটিলে 

তেজকস্কিয় নিউট্রন কণিকার ঝ'ণাক চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত পদার্থকে 
তেজস্ক্রিয় করিয়া ফেলিবে। ২০ মেগাটন বোমা হইল পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন 
মিলিত বোম! (21560. 11007920670 &00. 8৮00 0১9710১)। ইহাতে প্রথমে [-9১১ 

ব। 7-99-এর বিভাজনে (58107) গ্রচণ্ড তাপ স্থ্টি হয়। পরে সেই তাপ 

70০066200) ও গা1107-এর মিলন (17510) ঘটাইয়া [010% 1010, নিউট্রন 

কণিকা স্থষ্টি করে | এই নিউট্রন কণিকার আঘাতে 0-938-এর 9910. ঘটে 

এবং ইহারই ফলে ২০,০০০১০০০ টন ]'ব.া, বিস্ফোরণের সমান শক্তি উৎপাদিত 

হয়। এইরূপ একটি বোমা ফাটিলে এক মিনিট পরে ৮*২১৫১০১৪ কুযুরী 

তেজক্ক্রিয়তার সৃষ্টি হইবে । (এক কুযুরী-১ গ্রাম রেডিয়ামের তেজক্ক্িয়তা )। 

বিস্ফোরণের ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে ১* কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যত জীবন্ত 

প্রাণী থাকিবে তাহার মারাম্মক রকমে তেজক্ত্রিয় হইয়া পড়িবে। ১০ বৎসর পরেও 
৮০০০০০০ কুযুরী তেজস্কিয়তা থাকিবে এবং উহা! সার! পুথিবীতে ছড়াইয়৷ পড়িবে । 

সম্প্রতি রাশিয়া এরূপ' একটি বোম! ফাটাইয়াছে, যাহার শক্তি ৫০ মেগাটন। 
সুতরাং বল! যায় ষে, পারমাণবিক বিশ্ফোরণের ফলে কিরূপ' প্রতিক্রিয়া 

ঘটিবে তাহা নির্ভর করে বিস্ফোরণের স্বরূপ কি তাহার উপর। জমির 

উপরে বা নীচে*ইহার বিস্ফোরণ ঘটিলে ইহার প্রতিক্রিয়। একেবারে একই রূপ হইবে 
না । আবহাওয়া এই প্রতিক্রিয়ার উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। ইহা সত্বেও 

নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারা যায় যে, বিস্ফোরণের প্রধান প্রধান প্রতিক্রিয়াগুলি 
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অনেকাংশে একই প্রকার হইবে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ষে প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা 
দিবে তাহা হইতেছে-_(১) অত্যুজ্জল আলোক সৃষ্টি, (২) উত্তীপ, (৩) ধাক্কা এবং (৪) 
পারমাঁণবিক তেজস্কিয়ার বিকিরণ। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ষে অত্যুজ্জল আলোক 

শ্ষ্টি হয় তাহাতে নিকটের লোকর! চিরকালের জন্ত অন্ধ না হইয়া গেলেও 

অন্ততঃ কিছুকালের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে যে 
উত্তাপ স্থষ্টি হয়, তাহাতে অনেক দূর পর্যস্ত স্থান পুড়িয়৷ যায়। ইহার পরেই 
আসে দমকা ধাক্কা! (81856 )। এই ধাক্কায় বাড়ীঘর সব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 

হইয়া! যায়। ইহার পরিমাণ নির্ভর করে-_কী জাতীয় বোমা ফাটিয়াছে এবং 
ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তগুলি বিস্ফোরণ কেন্দ্র হইতে কতদূরে আছে তাহার উপর। এই 
ধাক্কায় আল্গা দ্রব্যাদি গোলার মত ভীষণ বেগে বিক্ষিপ্ত হয় এবং ইহার পরে 
দেখা যায় আণবিক বিস্ফোরণের সর্বাপেক্ষা ভয়ীবহ প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তেজক্কিয়তার 

বিকিরণ। এই বোমা ফাটবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর উচু পর্ধস্ত আকাশে 
তেজস্ক্রিয় কণ! ছাতার মতন পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে । এই বোমার 
প্রতিক্রিয়! হইতে বাচিবার উপায়-_ 

(১) বিস্ফোরণ-কেন্ত্র হইতে দূরে থাকা । 

(২) কোন অস্বচ্ছ আড়ালের পিছনে থাকা-_ইহাতে বোম! বিস্ফোরণ-প্রস্থত 
তীব্র আলোক হইতে রক্ষা পাওয়া ষায়। 

(৩) উন্তাপ হইতে বাঁচিবার উপায় হইল দেহকে উত্তাপ নিরোধকারী আবরণ 
দিয় ঢাকিয়া রাখা । এই আবরণের রঙ ফিকে । ইহার ওজন হাল্কা 

এবং ইহাতে অনেকগুলি ভণজ থাকা দরকার | 

(8) বিশেষ ভাবে গঠিত আশ্রয়ন্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে 
পারমাণবিক বোম! ফাটার ধাক্কা এবং তেজস্কিয়তা হইতে রক্ষা পাওয়া 

ষায়। কিন্তু দেশের প্রত্যেককে আশ্রয় দিতে পারে এইরূপ আশ্রয়স্থল 
প্রস্তুত কর! কষ্টসাধ্য । যাহারা এই বিস্ফোরণের পরে উদ্ধারকার্ে 
ব্যাপৃত থাকিবে, তাহাদের বিশেষ ধরনের পোশাক এবং সাজসরঞ্জাম 

ব্যবহার করিতে হইবে । তেজক্কিয়ার বিকিরণ শক্তি পরিমাপ করিবার 
জন্ত 'গেজার কাউণ্টার' নামক বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার কর! বিধেয়। 

05150 7125511৩5 ( নিযজ্িত ক্েপণাজ্স )ঃ লোকে বহুযুগ ধরিয়া 
শিখিতে চেষ্টা করিতেছে-_.কি করিয়া বছুদুর হইতে শক্রকে ঘায়েল করা যায়। 
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বল্পম-তীর-ধন্থকের পরে আসিল বন্দুক-কামানের যুগ? তাহার পর আরও দূরে 
গোলা বা বোম! নিক্ষেপের জন্য আবিষ্কৃত হইল দূরপাল্লার বোমারু বিমান । 
কিন্ত এই বোমারু বিমানগুলিকে চালাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন হয় 
জীবন্ত মানুষের । এই বোমারু বিমান ধ্বংস করিবার জন্য আবিষ্কৃত হইল অতি 
্রতগতি সম্পন্ন 18169: বিমান ) ষেমন- রাশিয়ার মিগ বিমান। 

দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের শেষভাগে জার্মানি লণ্ডন ধ্বংসের জন্তঠ আবিষ্কার করিল 

ডঃ, ও নামক উড়ন্ত বোমা। 

সুতরাং বলা যায় যে, এই সময় হইতে আরম্ত হইল প্ররুতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত 
ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারের যুগ । এখন আমেরিকায় ষে 018719, 11100169 

19 প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার হইতেছে, এগুলি বিভিন্ন প্রকারের 

ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। 

নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের প্রধান প্রধান সমস্তা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে 

দেখা যায় যে. 

(১) ইহার বেগ ঘণ্টায় ৫০০ মাইল হইতে ২৫০০০ মাইল। 

(২) ইহার জ্ুত ত্বরণ (89081678010) )। 

(৩) উপরোক্ত ছুইট কারণের জন্ত ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে কয়েক সেকেও 
হইতে শুরু করিয়া কয়েক মিনিট মাত্র সময় পাওয়া যায় । 

(8) এইজন্ত ইহার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা খুব নির্ভ্ল হওয়া প্রয়োজন, এবং 
(৫) গরীব দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্তা ইহা নির্মাণ করিবার 

ব্যয়বাহুল্য। 
নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বলিতে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি বুঝায়-_যাহার খারা 

লক্ষ্যন্থুল খু'জিয় বাহির করিয়া! উহা! ধ্বংস করিতে পারা যায় । সাধারণতঃ বলিতে 
গেলে চারি প্রকার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়-_- 

(১) জমি হইতে আকাশে 
(২) জমি হইতে জমিতে 
(৩) আকাশ হইতে আকাশে 

(৪) আকাশ হইতে জমিতে । 

এই অস্ত্রগুলি ক্ষেপণ, তাহার গতির অনুসরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্ত সাবধান-সংকেত দান ব্যবস্থা 
যে-কোন দেশেই নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র প্রণয়ন পরিকল্পনার অন্তভূক্ত । 
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জমি হইতে আকাশে ক্ষেপণাস্তরগুলি তৈয়ারীর উদ্দেস্র অতি ক্রুতগতিসম্পন্ন 
বোমারু বিমানের ধ্বংস সাধন | এইগুলি [084 বা [066 00716106769] 

139111860 211951]95 (আত্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র) ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্রে ব্যবহৃত 

হয়। এই ক্ষেপণান্ত্রগুপির পাল্লা কয়েক মাইল হইতে হাজার মাইলের বেশী হইতে 
পারে। অল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে এক ধাপে ব্যবহার্য তরল বা কঠিন দান্থ 
পদার্থ পরিচালিত মোটর ব্যবহার করা হয়। কিন্ত দুর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র জন্ত 
বনু ধাপে ব্যবহার করিবার মতন পরিচালন-ব্যবশ্থা করিতে হয়। 

ক্ষেপণাস্ত্টির ওজন কমিয়া যায় । 
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নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র _ ৬2 

জ্রভবেগে লক্ষ্যন্থলে উড়িয়া গিয়া পড়ে । 

ইহাতে 

জমি হইতে জমিতে ব্যবহার্য 

ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ প্রায় গোলন্দাজ 

বাহিনীর কাজেব অনুরূপ । 

ইহার উদ্দেন্ত হইল অতি দূরপাল্লা 
হইতে স্থল বাহিনীকে সাহাষ্য 

দান করা। এখানে অতি দূরের 
অর্থ কয়েক হাজার মাইল | এই- 

গুলির পরিচালন-ব্যবস্থা ধীরগামী 

কিম্বা রেডিও নিয়ন্ত্রিত হওয়া 

প্রয়োজন। ট্যান্ক ধবংসের জন্য 

এইরূপ ক্ষেপণাস্থ ব্যবহার সম্ভব | 

আকাশ হইতে আকাশে 

ব্যবহার্য ক্ষেপণাস্ত্র আকারে ক্ষুদ্র ) 

কারণ, 701769* বিমানগুলি 

এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে । 
ইহার পাল্লাও অপেক্ষাকৃত কম। 

ইহা ছুড়িলে ক্ষেপণাস্ত্রটির 
ভিতরে যন্ত্র এত শক়ি স্যতি 
করে যে, ক্ষেপ্রণান্ত্রটি সর্বাপেক্ষা 
এইগুলিতে কঠিন চালন-শস্তির 

ব্যবহার করা হয় এবং এগুলিতে এমন যন্ত্র ব্যবহার কর! হয়, যাহার দ্বারা 

ক্ষেপণাস্ত্রটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে লক্ষ্যস্থলে (101176 €০108209 ) গিয়া পৌঁছায় । 
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আকাশ হইতে জমিতে ব্যবহার্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হয় শত্রুর কামান, ট্যাঙ্ক, 
জাহাজ এবং বিমান বন্দর ধ্বংস করিতে । ইহার পাল্লা বাড়িয়৷ কয়েক মাইল 
হইতে কয়েক শত মাইল হয়। ইহার পাল্লার উপর ইহার নিযন্ত্রণবিধি নির্ভর 
করে। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখান হইল । 

লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, ইহার সম্মুখভাগে আছে £859 (ফিউজ) 
এবং ৪: 1,85৫, অর্থাৎ প্রধান বিস্ফোরক এবং উহ! ফাটাইবার ব্যবস্থা । তাহার 

নিষ্াংশে দেখিবে ক্ষেপণাস্ত্রের যন্ত্রপাতি এবং ভাহার নীচে ইহার পরিচালন- 
ব্যবস্থা । ইহার বড় বড় ভাগগুলি হইতেছে-_ 

(১) 2 1)980 এবং 109 

(২) 41 [78709 

(৩) 7:01091510) বা পরিচালন-ব্যবন্থ। 

(৪) 00309/009 8৪6977- পাখনা (81) ) ইত্যাদি 

(৫) 0০906:0] ৪79%০]) বা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবন্থা। | 

ড/৪: 7,৩৪৭ এবং £৪ লক্ষ্যন্থলে পৌছানই নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ। 

বিস্ফোরণ এবং ফাটাইবার ব্যবস্থা এমন ভাবে রাখা হয়, যাহাতে ইহা! ঠিক সময় 
ঠিক জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটাঁইতে পারে । এই অংশটি ক্ষেপণান্্র হইতে আলাদ। 

কর! যাইতে পারে। এই %%: 10680 বা বিস্ফোরক নানা প্রকারের 

হইতে পারে । যথা_-01286 292)6106500) বা ফাটাইয়া তছনছ করার 
জন্য, ৪শো)00 [0192087)6 বা বর্ম ভেদকারী, 1)0110৬7৮ 0118109 বা ফাকা 

বিস্ফোরক, 17.09001%75 বা অগ্নিপ্রজ্জীলক এবং পারমাণবিক ৷ ইহা! ফাঁটাইবার 
জন্ত তিন রকমের £02০ ব্যবহার হয় 

(১) 09 বা 7) £959--এইগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিস্ফোরণ 
ঘটায়, ঘড়ির মত যন্ত্র ইহাতে ব্যবহার করা হয়। 

(২) 107৪9৮ 192৪- ধাক্কা লাগিলে ফাটার ব্যবস্থা । মর্টারে ব্যবহার্য 
অভিবিস্ফোরক বোমার ন্তায় ইহা লক্ষ্যশ্থলে ধাক্কা মারার পর বিস্ফোরণ ঘটায় । 

(৩) 72৫051101 1926 -এই 19৪-গুলি লক্ষ্যবস্ত নিকটে আসিলে 

বিশ্ফৌরণ ঘটায়। এইগুলি চুম্বকীয় হইতে পারে, শব্ধ শুনিয়া ফাটিতে পারে, 
বা 770০ 70190/0 পদ্ধতিতে ফাটিতে পারে বা 28৭10 সাহায্যে ফাটিতে পারে। 

₹৮৯01০-ব্যবস্থা থাকিলে এগুলি সংকেত পাঠাইতে পারে এবং সংকেত গ্রহণ 

করিতেও পারে ং 
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/8 টিজা৩ ২ ক্ষেপণাস্ত্রের খোলসটিকে ৪1: 7009 বলা হয়। ইহা 
খুব শক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বস্তর দ্বারা নিগিত হয়। বাতাসের ভিতর দিয়া 
চলিবার সময় বাতাসের সহিত সংঘর্ষে ষে উত্তাপ স্বষ্টি হয়, তাহা সহা করিবার 
ক্ষমতা ইহার থাকা প্রয়োজন ৷ ইহ! ছাড়া পরিচালন ও নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থা অনুযায়ী 
কার্য করিতে ইহার সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন । ইহাতে-_. 

(১) একজোড়া পাঁখা-বিশিষ্ট 0০18: ৮৮186 8100 ৪699: যন্ত্র আছে। 

(২) এক জোড়া পাখা-বিশিষ্ট *০%:651%0 যন্ত্র আছে। দুইটি যন্ত্রের 

সাহায্যে ক্ষেপণাস্ত্র ঘুরিতে ফিরিতে এবং গড়াগড়ি না খাইয়া যে-কোন 
দিকে দিক পরিবর্তন করিতে পারে । 

[১0190215102 95502 ৪ প্রথম ধাপে ইহা ক্ষেপণাপ্নটকে উড়িতে সাহাষ্য 

করে এবং দ্বিতীয় ধাপে ইহার গতি অব্যাহত রাখার জন্য একটানা! চাপ দিবার 

বন্দোবস্ত করে। 

001057০5 95৪68 2 ক্ষেপণান্্ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবন্থাকে তিন ভাগে ভাগ 

করা ষায়। যষথা-_- 

(১) ছুড়িবার সময় নিয়ন্ত্রণ 

(২) মধ্যপথে নিয়ন্ত্রণ 

(৩) লক্ষ্যস্থলে নিয়ন্ত্রণ 

উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলি বেতারতরঙ্গ (19010 [%518%0102) সাহাষ্যে 

কর। যাইতে পারে । ইহার অভ্যন্তরস্থিত পরিচালক যন্ত্রের (97:9৪০০) সাহাষ্য 

করা যাইতে পারে, চুম্বকীয় উত্তীপের (1187:900 1.98810€ ) সাহায্যে করা 
যাইতে পারে, 38111860 1%]906০:-এর সাহায্যে করা যাইতে পারে এবং 

নৈসগিক পরিচালন ব্যবস্থার (06168119] [%:8%619 ) সাহায্যে করা যাইতে 

পারে। চলমান লক্ষ্যবস্তকে 'আঘাত করিতে নিয়লিখিত পরিচালন ব্যবস্থার 

গ্রয়োগ কর! হইয়৷ থাকে-_ 

(১) 00912108100. 1171 পদ্ধতি 

(২) 13980 7২109: পদ্ধতি 

(৩) [017011)6 পদ্ধতি 

প্রথম পদ্ধতিতে :৪৫০-তরঙ্গের সাহায্যে দিক পরিবর্তন করান হয়, দ্বিতীয় 

পদ্ধতিতে 7৪৫1০-তরঙ্গের 1১6%: ব! রশ্মি অনুসরণ করিয়া ক্ষেপণান্ত্রটি চনে এবং 
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তৃতীয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়__বাহাতে লক্ষ্যবস্ত যে 
দিকে যাক্ না কেন, ক্ষেপণান্ত্রটি তাহার অনুসরণ করিবে । এই [7011775 

পদ্ধতি সক্রিয়, অর্ধ সক্রিয় বা নিক্্িয় হইতে পারে। 
0০710] 8)96910-এর প্রয়োজন হইতেছে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘূর্ণন ও বাতাসের 

চার্প হঠাৎ পরিবতিত হওয়ায় ষে বীকুনির স্ষ্টি হয়, তাহা নিয়ন্ত্রর কর! । এই 
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবন্থা সীমাবদ্ধ থাকে 41 2িও71-এর মধ্যে । ইহার কাঁজ বিমানের 

06০ 01০৮এর কাজের ন্তায়। ঘুর্ণায়মান ডানা ও ঘূর্ণায়মান পাখার চাল 

( 097096016 ) এবং চাপের দিক পরিবতিত করিয়া এই কট্রোল পদ্ধতি কাজ 

করে। 

আমেরিকা 1117719 11%7 নামক ক্ষেপণান্্ নিক্ষেপ করিয়াছিল ১৯৬১ 

সালের ১ল। ফেব্রআরি | ইহা! চারি হাজার মাইল উড়িয়া গিয়া লক্ষ্যকেন্দ্রের এক 
মাইলের মধ্যে পড়িয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় ষে, কত দ্রুতগতিতে 

এই সকল ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে । 
এই ক্ষেপণান্ত্রগুলি ছুড়িবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় । 

নিম্নে চিত্রের সাহাযো তাহা দেখান হইল 

[717110£ 1)90-এ রকেট 



405 4 001457ঝনাার। ০৮300 মাও খে. 0. 0, 0) ণও 

চলমীন অবস্থা রকেট নিহ্ষেপের ব।বস্ত 

চলমান অবস্থায় রকেট নিক্ষেপের ব্যবস্থা 
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বিভিন্ন কোণ হইতে রকেট ছোড়ার ব্যবস্থা 

হইতে আকাশে আকাশ জমি 

বাবহারের উপযোগী ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করিবার চচষ্টা 

চীন-হামলা শুরু হওয়ার পর ভারত সরকার " 

হইতে আকাশে" 

করিতেছেন। 










